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Innan jag öt'vergår till att i korthet framlägga planen för

det arbete, som härmed öt'verlämnas åt offentligheten, må några

ord nämnas om de svårigheter, som möta forskaren på det om

råde, som här gjorts till föremål för undersökning —— svårig

heter som jag tyvärr mången gäng i endast ringa grad lyckats

öfvervinna.

Jag vill nu här mindre uppehålla mig vid dem, som öfver

hufvud äro gemensamma för all ortnamnsforskning, utan hän

visar den intresserade läsaren till frih. DJUnKLoUs uppsats Om

svenska ortnamn, :lâ/da z' samband med historiska ork kame

mla forskm'ngar (Sv. landsm. I, s. 545 f.) samt О. RYGH Norske

gaardmavne Inledn. s. 24 f. (»Navnenes forklaring med hensyn til

deres betydning>), hvilken utredning jag har all anledning att

nnderskrifva; jfr äfven Ковша}: i Nord. tidskr. 1900, s. 136.

Den förnämsta af dessa svårigheter består i anskafl'andet af

ett tillförlitligt material. I första rummet måste naturligtvis

ortnamnsforskaren söka basera sin undersökning på så gamla

ock så tillförlitligt метила namnformer som möjligt.

I all synnerhet gäller detta sammansatta namn. Det torde icke

vara möjligt ens för en mycket skicklig sprâkhistoriker att ana,

det t. ex. en gård Fågelleken i fsv. tid hetat Foghillœkongh,

att gàrdsnainnet Hultsfred återgår på ett fsv.Holundzfa1-holth,

eller att första leden i namnet Norska skogsbygden i fsv. lytt

пошива skogha. Mindre nödvändigt är uppvisandet af äldre

former af enkla namn. Under det att nu i allmänhet en stor

del ortnamn, såsom namn på gårdar, byar, socknar, härader

о. s. v., äro i sin fornsvenska dräkt lätt tillgängliga i en mängd

från trycket utkomna, ofta mönster-gilla värk, såsom t. ex.

Svens/èt (штампам, STYFFES utmärkta arbete Skandinavien

Se. [andar/a. XX. I. 1

YYY., „—
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under unionstz'den, C. SILFVERSTOLPES Удалена Налет jorde

до}: 1500 o. s. v. o. s. v., äro de fsv. sjönamn, hvilka lika lätt

ställa sig till forskarens disposition, snart räknade. Mäst gif

vande äro de från medeltiden bevarade gränsfórdragen ock

-bestämmelserna, såsom mellan Sverge ock Norge, Sverge ock

Danmark, Värend ock Njudung, uppgifterna om allmännings

vatten i VGL IV samt för öfrigt diverse urkunder i SD. För

den, som i likhet med mig icke är i tillfälle att anställa års

Шива specialundersökningar i kammararkivet ock andra arkiv i

olika delar af landet, men ändock önskar åstadkomma en sam

manfattande öfversikt af våra. sjönamns historia, utarbetad endast

eller åtminstone hufvudsakligen på grundvalen af tryckta källor

ock pålitliga uppgifter om uttalet af dessa namn, sådant det

lefver på folkets läppar, skulle det för visso kännas nästan hopp

löst, om ej jnst den omständigbeten, att så många af vara öfriga

ortnamn lätteligen kunna ledas tillbaka till fornsvensk tid,

skänkte ett\synnerligen kraftigt stöd vid bestämmandet af ett

sjönamns äldre former. Ett stort antal dylika namn, вёл-анаши,

sockennamn o. s. v., visa sig nämligen vid en närmare under

sökning vara bildade af sjönamn ock lämna därför ett högligen

pålitligt vittnesbörd äfven om dessas gestalt i forna dagar. Mera

härom nedan.

Min andra viktiga källa är naturligtvis namnens uttal.

Denna har nu flödat ganska ymnigt, ock det är högst få sjö

namn om hvilka jag ej _ Vanligen genom speciella förfråg

ningar _ lyckats skaffa mig skriftlig upplysning i detta hän

seepde. Emellertid äro många svårigheter förknippade med

detta för mig i allmänhet enda möjliga sätt att erhålla uttals

uppgifter. Då de flästa af mina meddelare helt naturligt icke

äro språkmän af facket, blifva ofta de meddelade upplysningarna

icke så detaljerade, som jag skulle ha önskat. Mycken, ofta

gagnlös möda kostar det äfven att genom förfrågningar förskatfa.

sig den kännedom om vederbörande dialekt, som är onndgäng

ligen nödvändig för att säkert kunna bedömma en uttalsform.

Den befintliga landsmâlslitteraturen har naturligtvis flitigt be

видима, men den är för mitt ändamål alldeles otillräcklig.

Ock vidare, har det nu äntligen lyckats att _ vanligen

med tillhjälp af något gammalt gårdnamn _ tillförlitligt bestämma

sjönamnens fornsvenska form, är man, när det gäller att ety
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mologisera ordet, ingalunda så gynnsamt ställd som en forskare,

den där har att finna härleduingen till ett urgammalt appella

tivum. De synpunkter, som kunna ha gjort sig gällande vid

namngifningeu af ett vattendrag, äro naturligtvis betydligt tal

rikare eller i alla händelser ofta af mycket mera tillfällig natur,

än hvad särskilt i fråga om appellativer eller adjektiver kan

vara fallet. Härtill kommer en annan synnerligen stor olägen

het. nämligen den, att forskningsobjektet vid sjönamns- liksom

annan ortnamnsforskning sällan kan blifva så från alla sidor

skärskådat ock till alla sina karakteristiska egenskaper känt,

som mången gång vore önskligt, för att man skulle kunna höja

sig öfver förmodandenas ock hypotesernas omrâde. En sådan

intim kännedom om vattendragens natur vore så mycket önsk

värdare, som —— såsom ortnamnsforskare ofta framhållitI —

namn på större områden mera sällan uttrycka den allmänna

karakteren hos det benämuda. Namnet syftar ofta på en mindre

del af bärgssträckan, flodeu, sjön o. s. v. Oek äfven i de fall,

dar ett dylikt tillfälle till studier erbjuder sig - - hvem borgar

lör att det eller de drag hos sjön, som nu tyckas oss för den

samma särskilt utmärkande, värkligen i mera påfallande grad

trätt i dagen vid den tid - kanske mycket öfver ett tusental

år tillbaka _ då namnet uppkom? Vi veta t. ex., att under

den historiska tiden Upplands vatteuförhâllanden виды-55.“ högst

ingripande föri'mdringar.2

En annan afsevärd svårighet består däri, att vissa sjönamn

kunna vara afledda af utdöda å- eller flodnamn. Att så kan

ha varit, framgår af flera i det följande påvisade säkra fall

_ se t. ex. загсы, Veselången — samt af förhållandet hos

åtskilliga norska sjönamn, som O. Вши här ock där i sitt ut

märkta arbete öfver de norska sjönamnen berört eller behandlat.

Det gifves flere andra frågor som också skulle besvaras,

för så vitt det vore möjligt. När koloniserades den trakt, där

sjön är belägen? Det är tydligt, att en förklaring, som kan

passa for namnet å en af våra större sjöar, såsom Vänern eller

Vättern, belägen i en sedan urmiunes tider odlad ища. natur

ligtvis icke utan vidare kan användas, då det t. ex. gäller en

l) Jfr Вуз}! NG 3: 377, Nordlander Sv. landsm. XV. 2, s. 15.

s) Se Styffe Unionst. s. 246 följ. samt den hos Hildebr. Sv.

сведен. meddelade kartan öfver Upplands vattendrag under medeltiden.
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liten skogssjö från en aflägsen bygd med jämförelsevis ung

odling. Så kan man fråga sig, om namnet härstammar från

landets första hebyggande eller om det haft föregångare. Vi

skola i det följande se, att en sjö icke sällan växlat namn 1,

att synnerligen ofta enkla ord öfvergått till sammansatta, ock

att stundom i senare tid afledningsändelser tillagts, som icke

spåras i namnets äldre former. Vidare: har namnet gifvits pâ

grund af någon karakteristisk egenskap hos vattendraget i fråga,

eller har på detsamma helt enkelt en benämning öfver-flyttats,

som kolonisterna medfört från den näjd, hvarifrân de kommit,

en benämning hvars etymologiska. betydelse kanske ej ens för

deras uppfattning var lefvande? Jag erinrar t. ex. därom, att

stundom tyska Воде!‘ ock svenska sjöar bära samma namn.

Föreligger har ursläktskap eller lån af samma beskaffenhet, som

då en å (Rhin) i Mark Brandenburg af de rhenländska kolonis

terna benämnts efter hemlandets hufvndflod _- hvars namn är

af keltiskt ursprung _ eller då (såsom möjligen är fallet)

de skandinaviska floderna kallats alt, germ. ’a1biz, efter före

bilden af ty. Elbe (lat. A1bis)?2 Eller stammar namnet kanske

från den indoeuropeiska urtiden ock har där betecknat vatten

drag _ ja, kanske rent at' naturförcmâl af annat slag н

med helt annan karakter än den, som tillkommer den svenska

sjö, hvars namn vi söka förklara?

I detta sammanhang må äfven nämnas, att endast några

af de sjönamn, med hvilka jag här sysslar, förut gjorts till före

mål för etymologisk behandling af strängt vetenskaplig natur. 5

Däremot vimlar det i äldre soeken-, härads~ ock landskaps

heskrifningar af rent ovetenskapliga förklaringsförsök. Ett ock

annat af dessa har dock enligt min mening i hufvudsak träffat

det riktiga, ock jag har naturligtvis dâ. nedan redogjort för dem.

Någon sammanhängande framställning af sjönamnen i större

delar af riket saknas, om jag undantager J. NoaDLANDEns ock

E. О. NORDLINDERS nedan citerade förträffliga monografieri

denna tidskrift. I en af våra större tidningar har nyligen en

l) Jfr Erdmann Die angeln s. 114.

2) Jfr Bremer GPhil. З, s. 776. 786.

3) »På intet område af svensk этажи-511111113‘ torde dilettuntismen

hafva frodats i den grad som på ortnamnsfcrskningensr. Noreen Nord.

баню‘. 1900,.s. 136.
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längre artikelserie тат synlig, (Мг sjönamn hufvudsakligen i

ett par af Sverges mellersta provinser etymologiskt behandlats.

Namnen sammanställas med finska, трека, keltiska, slaviska

ook запели-Щека ord, тяп att f`órfattaren, en högt акта ook pá

andra omräden synnerligen föltjänstfull man, sà УМ jag Каппа:

fììrstä, haft den aflägsnaste aning om de spräklagar, pá grund

at' hvilka душка sammanställningar äro möjliga. Namnet pá

den lilla sjöu Besslingen skulle t. ех. kunna härledas frân iriska

bais ‘танец’, ehuru det enligt (Паштет; ljudlagar är etymolo

дави fuuständigt identìskt med no. Bitlingr, vzmligt namn pá

smâ чёт, eg. ’liten bit’; i namnet Järnlunden skulle dölja sig

sanskr. jala Напев’; namnet Käfsjön antages pâ en gäng be

ниша: med lat. cavus ook Мрака Kovejaur о. s. v. Nägot

afscende vid sjönamuens äldre former göres icke hällcr. Till

detta, für öfrigt pá visst sätt om mycken lärdom ock beläsen

het vittuande arbete har jag i allmänhet icke Кипит ’caga nágon

hänsyn, шике: jag anser mig nödsakad att nämua, därest nägon

ìcke-fackmau skulle Í`órundra sig öfver att de dìir framställda

härledningarna ej här blifvit beaktade. Idetta sammanhang

má да; slutligen med tacksamhet erkänna den utmärkta vägled

nimer ook hjälp, jag under шт arbete haft af О. RYGHs ypperliga.

värk шиш gaardmavne samt hans afhandling om de norska

ljordnamnen i »Sproglig-historiske studier tilegnede Prof. C. R.

Unger».

Nu идёт ord om den plan, дав i denna afhandling sökt

fúlja.

Det. har varit min mening att зыка etymologiskt Гоп-шага

ett störte anta] enskilda s_jönamn ook pá basis af dessu under

sökningar gifva en öfversiktlig framställuing af de principer,

som i frâga om betydelse 00k ordbildning,` gjol't sig gällande vid

uppkomsten af дыша grupp ortnamu. Arbetet afser hufvndsuk

ligen att tjäna till leduing,r för kommande specialundersökningar

pá detta omräde, ook kan det i nâgon män spol'ra till этапа,

anser jug mig belöuzld för min möda. Det torde nämligeu vara

öfverflödigt att nämna, att detsamma видам gör ansprák pá att
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utgöra en inledning till forskningar på detta arbetsfält. I

betraktande af den synnerligen stora betydelse det har att vid

undersökningar af ortnamn å ett inskränktare omrâde varai

tillfälle att anställa jämförelser med sådana från atlägsnare håll

har jag anledning att hoppas, att boken skall kunna försvara

en, om ock ringa plats inom vår namnforskningslitteratur.

Naturligtvis har jag ej kunnat i denna undersökning indraga

hela det ofantliga materialet, utan inskränkt mig så till vida,

att jag här direkt behandlar blott de till min kännedom komna

sjönamn iGöta- ock Svearike, som icke äro sammansatta

med appellativerna sjö, тамады, -tjarn o. d. nu lefvande

ock begripliga ord. Dessa sammansättningar äro af tvâ slag:

sådana som afse sjöns naturbeskafl'enhet, såsom выезда, заца

sjön, Vallsjön 0. d., ock sådana som äro afiedda af ortnamn,

såsom шашисты-анаши, Holmatorpasjön o. s. v. Af den

första gruppen ha dock de »- om ock flyktigt _ vidrörts, som

belysa dem jag här i första rummet velat undersöka, som t. ex.

Djupsjön under Djupen, Saxsjön under Важен, Sandsjön under

Sandor-en o. v., eller som jag ansett utgå från ursprungligen

enkla namn; af den andra gruppen de, som jag trott vara bil

dade af gârdnamn o. d., hvilka själfva tyckts mig innehålla

gamla sjönamn at' det slag, som utgör det egentliga ämnet för

denna afbandling. Emellertid är det, som nämnt, endastiringa

grad jag kunnat ägna dessa blott i andra ortnamn kvarlefvande

sjönamn någon uppmärksamhet: de fordra en alldeles särskild

undersökning af ytterst svår ock invecklad natur.

Pâ grund af det ofvan sagda skulle här alltså. behandlas

ett namn sådant som Alkvattern, men ej — annat än i andra

hand ~ det etymologiskt så gott som identiska мышцы.

Detta 'ar ju pâ sätt ock vis en inkonsekvens. Men arbetet har

hnfvudsakligen foretagits i etymologiskt syfte, ock jag har i

enlighet därmed ej velat afskilja sådana namn, som äro bildade

af till betydelsen numera fördunklade ord med betydelse 'sjö',

танец‘ 0. d. (Alkvättern, едины-611, Åsunden) 00k Som där'

for mången icke-fackman skulle önska se förklarade.

I afhandlingen ha blott då. ock då i förbigående Norrlands

ock Dalarnas sjönamn behandlats. Anledningen här-till är dels

att generalstabens катит (GS), som varit min forsta utgångs

punkt, icke ännu framskridit så långt, att det omfattar dessa
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landsdelar, dels ock framför allt, att de stora at'vikelser från

riksspråket, som därvarande dialekter uppvisa, göra en etymo

logisk behandling af de inom dem uppkomna sjönamnen betyd

ligt vanskligare, än hvad fallet är med det sydligare Sverges.

Då en inskränkning af stoffet i alla händelser' var nödvändig,

ansåg jag den lämpligast böra'göras i den riktning, som ofvan

antytts.

Jag öfvergår nu till att mera detaljerat redogöra för huru

jag sökt realisera ofvan angifna plan.

I. Materialsamling.

1) Uppslags- 1. stiekordsformer. I fråga om dessa har

jag valt de enligt min mening bästa af dem, som förekomma ä.

kartor, i geografiska arbeten 0. d., d. v. s. dem som närmast

ansluta sig till uttalet af namnen hos ide resp. sjöar-nas närhet

boende bildade personer. Stundom har jag på grund af erhållna

uttalsuppgifter ansett mig böra till stickor-d välja former, som

icke använts af mig till buds stående geografiska källor. Jag

skrifver alltså Fälaren (ej Евы-ц, hvilken form närmast åter

git'ver allmogens uttal), Выпивал (ej som GS Выпивал, at'

skäl som nedan anforas), Kolsnaren (ej Körsnern) 0. s. v.

Den traditionella stafningen af en mängd namn har modi

tierats i ljudenlig riktning, alltså дышал-ед (ej Hjelmaren

1. Hjälmaren), Ämten (ej Emten), Jutan Gjuten) 0. S, v.

För öfrigt ha samma stafningsregler tillämpats som i afhand

lingens öfriga del; alltså Ginningen (ej Jinningen), Flaxen (ej

Flaksen). Skiren (ej Sjìren l. dyl.). I många fall, där jag

varit tveksam, har jag bibehållit den stafning, mina källor

använt, så t. ex. skrifvit Hviten, Ljusnaren, Jönnen. Fram

för allt har jag afhållit mig från att akoeptera rena konstruk

tioner till riksspràk, äfven där dessa haft god hemul for sig.

Så har jag t. ех. till stickord valt den af ingen tryckt källa

begagnade formen Asbrunnen, emedan jag endast erhållit uttals

uppgiften айвы-индиец, ock ehuru bl. a. WrnsnLoaEN använder

skrifningen Arsbrunnen, hvilken konstruktion i detta fallet

sannolikt träffar det rätta. I åtskilliga fall kunna väl andra

meningar göra sig gällande i fråga om valet af stiekordsformer,

än dem jag här fóreträtt. De praktiska olägenheterna af den

— enligt min mening blott skenbara —— inkonsekvens, somi
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detta afseende uppstått, ha afhjälpts genom talrika, kanske

alltför talrika korshänvisningar.

2) Uttalsformer. De först anförda formerna återge de i

närheten af sjön boende mera riksspråkstalande personernas

uttal; kommer så allmogens, där detta företer några betydande

afvikelser. De erhållna uppgifterna _ där de mäst varierande.

beteekningssätt använts _ har jag öfverflyttat till den af' lands

штативы-Шеи använda »gi-ofva» ljudbeteckningen (siffrorna an

gifva: 40 s. k. enkel ock 32 в. k. sammansatt akcent). För dei

rspr. i allmänhet sammanfallna ljuden i son чищу ock sån,

best. formen af så, har i den först angifna uttalsformen å-typen

använts; men som det naturligtvis är af den största betydelse

för ett ords etymologi att känna, om traktens dialektidessa fall

har å- l. (öppet) o-1jud(e,a), lämnas dessutom i hvarje särskilt

fall, där upplysning stått att få, uppgift om det hos allmogen

förekommande пышет. För öfrigt anföras iallmänhet endast

de dialektiska skiftningar, som kunna hafva etymologisk vikt

ock betydelse. Någon mera detaljerad uttalsbeteckning än tid

skriftens »grofvm har det på grund af de oftast ännu »gröf're»

uppgifterna varit mig alldeles omöjligt att som hufvudbeteckning

genomföra. Däremot ha, när särskilt pålitliga uppgifter lämnats,

dessa inom parentes anförts. Afven sådana uppgifter, om hvil

kas tolkning jag ej varit (“Ш säker, har jag inom citations

tecken återgifvit. Dessa meddelanden _ af det ena såväl som

det andra slaget _ ha anförts i den form jag erhållit dem.

l några fall har jag mottagit uppgift om att namnet existerar,

men intet fått veta om dess uttal. Då en sådan uppgift likvisst

alltid har sitt direkta värde _ mången gång är det endast

akeenten om hvilken man kan vara tveksam _ har jag i dylika

fall inom »källparentesem angifvit att namnets befintlighet genom

enskild uppgift blifvit bestyrkt.

Om de svårigheter, som varit förknippade med att samla

ock tolka uttalsuppgiftcrna, har ofvan talats. I Hera fall hade

mycket utförligare upplysningar om traktens dialekt varit af

nöden. Såsom exempel må anföras östgötanamnen på -arn ock

-ern (med grav). Ostergötland har som bekant a-, ä- ock e-mål.

I vissa dialekter synas ändelserna -arn ock -ern ha samman

fallit i пышет, i andra ej. Hvar representerar ett nysvenskt

-er-(n) ett fsv. -ir ock hvar ett Тет. ar? Ja, stundom kan en
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sådan uppgift -ern («щ l. -a1¿) etymologiskt tolkas som ett -eln

l. -len l. -larn o. s. v. Jag har efter bästa förmåga sökt utreda

denna trassliga härfva.

3) Källuppgifter. Efter nttalsuppgiftcrna antöras någon

eller några af de källor Юг sjönamnen, jag haft till mitt förfo

gande, jämte de olika former, i hvilka de där förekomma. Dessa

citat afse äfven att lämna läsaren anvisning om hvar ytterligare

upplysningar i fråga om sjön, dess läge, naturfo'rhållanden o. s. v.

kunna erhållas. Af denna anledning ha en mängd yngre arbe

ten anförts, ehuru de ofta icke upplysa något om sjönamnens

form utöfver hvad stickordsformen angifver.

Till grund for insamlingen af materialet har lagts General

stabens kartvärk (GS). En viss ojämnhet uppstår därigenom

att dc blad, som omfatta nordligaste Värmland, annu icke utkom

mit; dock har jag sökt att från andra håll komplettera den

lucka, som sålunda uppstått.

Af de två nnmmerserier, med hvilka Generalstabens kart

blad betecknas, har jag vid citering valt den, som i sig äfven

innesluter en anvisning om den del (östra l. västra) af Sverge,

i hvilken sjön är belägen.

Åtskilliga sjönamn, som icke förekommit å GS, ha hämtats

från arbetet Sverige: geologiska undersökning Ser. Aa, Ab

(SGU). Dessa ha emellertid ofta-st afsett obetydliga småsjöar,

at' hvilka en hel del numera äro delvis eller alldeles igänvuxna.

attappade eller på annat sätt reducerade, till följd Мага!‘ det

särskilt i fråga om dessa fallit sig synnerligen svårt att erhålla

upplysningar. För fullständighetens skull har jag dock ansett

mig böra npptaga dem, trots att jag om fiera af dem icke haft

något af vikt att meddela.

Med afseende på stafningen af de från FonssnLL Sverige

1571 hämtade ortnamn se nämnda arbete s. 13. _

Vid citat från de delar af Svenskt dzi/ßlomatarz'um (SD),

som äro försedda med register, har i regel endast årtal ock

dt-lsifl'ra anförts.

4) I fråga om uppgifterna om sjöns läge må nämnas,

att jag på grund af de talrika källhänvisningarna ansett mig

icke behöfva anföra alla de socknar, inom hvilka en sjö kan

vara belägen. I regel har om dess läge endast så mycket med

delats, att förväxling icke uppstårI ock att läsaren utan att nöd
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gas rådfråga kartan kan bilda sig en ungefärlig föreställning

om detsamma.

5) Sedan anför-as gård-, by, socken-, bärgnamn о. s. v.,

som bildats af' sjönamnet. Såsom ofvan nämnts, utgöra dessa

mången gång mina bästa hjälpmedel vid bestämmandet af sjö

namnens fornsvenska gestalt. Ett stort antal af dessa hade

af denna grund med stort fog kunnat anföras inom »form

parentesem.

6) Kommer så den rent etymologiska behandlingen.

Om de synpunkter, som därvidlag kunna göra sig gällande, har

ofvan ordats. Vid ordens etymologiserande har jag utgått från

fullt säkra fall, hvilka jag sedermera vid val mellan flera möj

ligheter stadigt haft för ögonen. Högst ogärna ock blott iytterst

få fall har jag — med stor tvekan _ akcepterat en härledning

från' ord eller stammar, som för öfrigt icke äro uppvisade i de

germanska språken. Det är klart, att man på detta omrâde i

många fall icke kommer öfver en blott förmodan. »Etymologiem

die nur möglich sind, haben nicht eben grossen wert» säger

HÜBSCHMANN i en anmälan af sin Armen. gramm. (Indog.

Forsch. X); men öfver dylika osäkra ock famlande försök måste

dock vägen till större klarhet ock mera positiva resultat gå

fram. Jag har emellertid i det följande undertryckt många

dylika förmodanden, om de också möjligen kunnat te sig nog så

fördelaktiga på. papperet. Bland de etymologier, som jag nedan

framställer, finns det ett större antal, om hvilkas riktighet jag

själf är så öfvertygad, som man i dylika frågor öfver hufvud kan

vara. Vid dessa har jag icke gjort något slags reservation i

form af ett »möjligen», »kanske» l. dyl.; men vill naturligtvis

därmed icke hafva sagt, att de icke kunna kastas öfver ända

af nya för mig obekanta fakta, som en kommande forskning

kan _draga fram i ljuset. För vissa nanm anser jag det nästan

lönlöst att spörja efter härledningen. De synas vara nedärfda

från nrindoeuropeisk tid, ock deras egentliga betydelse var sanno

likt ej капа ens för det folk, som här en gång gaf våra sjöar

namnl.

1) Stnndom känner man sig rent af frestad att uppkasta den kan

ske kätterska frågan, om vissa nf dessa gamla ortnamn öfver hufvud

taget någonsin haft någon egentlig betydelse. När man t. ex. ser de

hos Вуз}! Stud. s. 67 uppräknade fno. älfnamnen på -str : Jóstra.,
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I viss mån kan jag sålunda dela den skepticism i fråga om

tydningen af dylika namn, för hvilken Hirt SPBB 21: 124 gör

sig till tolk. Man får sålunda ej a priori förutsätta, att alla sådana

ord kunna tydas. För många fall anser jag dock denna skep

tieism vara till föga båtnad för vetenskapen. Stammen eller

grundordet kan _ åtminstone hvad de svenska sjönamnen

beträffar —— ganska ofta genom jämförelser ock framdragande af

analoga fall bestämmas.

Att utan öfversikt öfver hela materialet ock studier af det

samma söka tolka enskilda sjönamn torde i de flästa fall vara

lönlös möda. En dylik forskning mynnar vanligen ut i giss

ningar, om hvilka NoaEENs ord (Nord. tidskr. 1900, s. 138) äro

tillämpliga, att »den ena ofta kan vara lika rimlig som den

andrai. De rent teoretiska möjligheter. som stå forskaren till

buds vid försöken att tyda ett sjönamn, äro ieke sällan ganska

många. ock valet blir utan tillgång till omfattande samlingar

ganska tillfälligt. Ett namn som t. ex. Bjälken kunde ju teoretiskt

sett innehålla ett fargnamn aflett med suffixet k (jfr вишен); det

kunde betyda 'den blåsande, hvinande sjön' (se Bjälmen); det

kunde vara så gott som identiskt med sskr. bhargas ‘glans’ —

det är dock intet af allt detta (hvilket en närmare efterforsk

ning torde visa), det innehåller helt enkelt best. formen af

sbst. Шапке.

Men därmed måste man mången gång nöja sig: till den

bestämda föreställning, som legat till grund för namngifningen,

lyckas man långt ifrån alltid trängaV

Samtliga här framställda etymologier äro mina egna, där

ej motsatsen uttryckligen angifves. De för öfrigt mycket få

etymologiska förslag, som till mig muntligen eller skriftligen

framställts, citeras'naturligtvis, äfven de af mig förkastade, som

jag ansett löna mödan att upptaga — de senare dock utan upp

gifvande af namn. De här afvisade möjligheter till etymologisk

tolkning af åtskilliga sjönamn, vid hvilkas framställande jag

Istra., Штата, Ostr, Vinstr, eller de på samma sätt bildade биат

nen Flóstr, Мопед Mystr, Ostr, Венам‘, кап man ej värja sig för

den tanken, att några af dessa uppstått genom någon obetydlig för

ändring i konsonantiskt eller чекана!“ afseende nf förut bekanta ock

använda namn på liknande naturföremål. Jfr t. ex. dc i Kalmar län

belägna sjöarna ‘Плащи, Fflndeln ock Grindeln.
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icke antyder nägot slags кипа, âil'o sâdana som _ìag шиш mig

skulle af en eller annan läsare kunna uppkastas ock om hvilka

jag d'árför velat i tide yttra min mening.

De i denim afdelning förekommande вышивка uppgifterna.

röl'ande frekvensen af sjönamn röra, dä intet annat ваты“:

angifves, generalstabens kartor öfver Göta- ock Svealand (utom

Dalarna).

De iïjljande afdelnìngarna komma att innehälla:

П. Öfversíkt af sjönamnens bildningssätt.

III. Öfversikt af sjönamnens betydelse.

1V. Üfversikt af medelst sjönamn bildade gärd, socken

namn o. d.

V. Anmärkningar om sjönamnens âlder, utbredning о. d.

Slutligen meddelas en förteekning pá mina meddelare

-— hvilka jug dock' l'edan llär bringzu' mitt vördsamma ock Щёт

liga tack — ock vidare en lista pá använda källskrifter.

i «i

Med afseende pä det t'ramställningssätt, som i det {öl

jande valts, má nämnas, att utrymmet tyvärr omöjliggjort en i

едите mening populär form. Dà ortnamnsforskningen har

mânga vänner шит: spräkmäunens щепа, bade det annal's

шк mig шт, om jag kunnat göra framställningen эй bred, att

sprákhistoriska kunskaper icke för läsareu behöftförutsättas. Emel

lertid ha, sàsom fackmannen lätt Навет, vissa eftergifter i denua

Шиши: gjorts. Dock má затакт framhällas, att jag iall

mänhet icke utvecklat skälen till att sädana Гаги: framställda

etymologier танце, hvilkas oriktighet för den spräkhistoriskt

bildade spräkmannen ligger i öppen dag: t`ór dessu fall mâste

jag hos de öfriga läsarne anhàlla att blifva пода pä mitt 0rd.

Däremot har Зад ägllat mycken tid ook omsorg ät att sökn upp

visa. oantagligheten at' átskilliga härledningar, som visserligen

äro formellt möjliga ock каппа tyckas Мёда n'ára till hands,

men som af olika skäl icke Fórtjäna nägot afseende.

I detta sammanhang má äfven nämnas, att den alfabetiskn.

uppställnìngsformen enligt min mening här тат den enda, som

med fördel knunat användas. En sammanhängaude resoune
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rande framställning hade visserligen för läsaren varit mera njut

har. liksom för mig själf utan tvifvel betydligt angenämarc att

utarbeta. Men det är utan vidare klart, att om en sådan fram

ställningsform valts, en stor del af de faktiska upplysningarna

om uttal, äldre former, läge o. d., som här lämnats, då för

öfversiktlighetens skull måst uteslutas. Emellertid hade en dylik

åtgärd minskat bokens vetenskapliga värde, ock då jag med mitt

arbete i första rummet afsett att göra nytta, har jag icke kunnat

eller velat tillg'ripa densamma.

Vidare må nämnas, att jag vid artiklarnas afi'attande utgått

från den förutsättningen, att arbetet iallmänhet skulle komma

att användas som uppslagsbok, ehuruväl dess egentliga syfte _

som förut nämnt — är ett helt annat. Till följd häraf har jag

här ock där i viktigare fall ansett upprepningar vara af nöden:

en mängd dylika ha dock undvikits genom korshänvisningar, af

hvilka jag enträget uppmanar den intresserade läsaren att begagna

sig. För den emellertid, som önskar förvärfva sig en mera

själfständig uppfattning om värdet af enstaka tolkningar, är det

oundgängligen nödvändigt att genomläsa boken i ett samman

hang eller åtminstone större partier af densamma.

l’ ’i

*

Mitt arbete har jag tillåtit mig tillägna min förre lärare

ock förman professor ADoLF Моники. hvilken ungefär' vid den

tid, då det kommer att blifva färdigtryckt, ingår i sitt femtionde

lefnadsár. Det är ett ringa ock anspråkslöst uttryck för den

varma tacksamhet, jag känner för allt, hvad jag af honom fått

mottaga af' vetande ock impulser, samt för de lifvande ock till

varon fördjupande intressen, som han förstått att iugifva. Att

jag vid detta tillfälle icke har något bättre ock solidarc att bjuda

honom, beror till någon del därpå, att jag iallmänhet icke haft

andra stunder af dygnet att förfoga öfver i ock för själfständig

vetenskaplig värksamhet än sådana, då sannolikt de allra flästa

hvila från sitt dagsarbete.





Abborrsjön о. d., se Asplñngen.

Аспид, se Garpen.

Addaren, vanl. adßdargn (Addar[e]n]íermelin 1802, Витой‘

1: 13 [1804], Tham Sthm s. 223, GS 6 О 31; Addan SGU Аа

100: 2) Länna о. Skederids sum1', Sjuhundra hd Uppl.: Adde

boda.. Detta är antaglìgen ватта gärdnamn, som är 1344 skrìfves

мамаш (SD V) ock hvars f`órsta led naturligtvis med Lund

gren Sv. lm. X. 6, s. 7 är att söka i personnamnet Addel. Sjö

namuet ät dock ingalunda direkt bildat af personnamnet, таи

hör bctraktas som ett slags subtraktionsbildning af det шита

gärdnamnet. Pà samma sä_t_t är sjönamnet Gissmunnen МИМ,

iifvensom рыдании (GS 2 О 40) till Ubbaboda (zpersonnq'mnet

Ubbef), Orkeneds sn Skäne, ock västgötesjön (GS 2 О 32)

Grythytte sn Vstml.: Västgötetorp. Med afseende pä suffìxet

amnärkes, att sjöu Angaren är belägen icke längt frän Adda

ren. Formen Addan beror väl »- därest den värkligen fürc

kommit 1 det talade зри-Шкет -- pá anslutning till namnet à den

likaledes i närheten lìggande напав.

Añàngen aavlogggen. __

1) (Allvin Mo s. 105, GS 2 О 36) Lìuderäs sn, N. Vedbo

hd Smâl.

2) Stora. о. Lina (Nom bärgsl. s. 67 [1791], Hcrmelìn 1803,

GS 2 Ö 31) Ljusnarsbärgs su, N. Kopparbìirgs bärgsl. Vstml.:

Añàngen, Añàngsbárg.

3) af allmogen uttalat àßvlog2gen (Аванзал Fernow s. 18

[1773]; Aßàngen Lex. 7: 395) Visnums sn Vrml.: давлении“.

Sjöarnas form har gifvit anledning till nanmet. Dock ür

det ej Гит säkert, att det utgâr frän fsv. añanger, sv. видав

I) 0m detta nmnn se närmare Dyrlund AfnO 1885, s. 314.

2) Jfr Falkln. s. 161. .
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'oblongus', då detta ord är lånat i jämförelsevis sen tid. Möj

ligen bör i stället ordet föras till fsv. af-, опадает‘, dock icke

i dess vanliga betydelse 'för Миг’, utan den af 'mycket lâng',

hvilken man kan förutsätta på den grund att pref. of- i fsv.

stundom, om också undantagsvis, uppträder med en dylik tör

stärkande betydelse; jfr fsv. ofmykil Sdw. ock Rz under avg.

Ett motsvarande no. ord i samma bet. ingår sannolikti gårdnam

net Анюта; se Bugge hos Будь NG 3: 50. — Mot härled

ningen frän fsv. aflanger i bet. 'mycket lång' talar dock den

omständigheten, att sjöarna åtminstone numera ej göra skäl för

ett dylikt namn; betydligt bättre passar bet. ИЮЛЕ’ in på deras

form. - Fsv. 'Aflangen __

Afskaken (Lotter c. 1750) Alfdals hd Vrml., se Åsknken.

Afsätern (Hermelin 1818) Vena sn, Sevedes hd Klm.; är

mig för öfrigt obekant, hvadan det faller sig svårt att uttala sig

om dess härledning. Snarast ligger ett (numera. försvunnet)

дав-анаши till grund; jfr впишет, smaker", Knabbarpen o. s. v.

Afvßll a31_r_en2.

1) (GS 4 O 36) Törnestalla sn, S. Tjusts'hd Klm.: Атавизм.

2) (enl. uppgift) Fagerhults sn, Hanbörds hd Klm.; å GS

3 Ö 38 kallad Aven-ön.

Här föreligger samma ord, som ingår i sv. dial. (ту. klm.)

вне m. 'större l. mindre vattensamling m. mßs; jfr de norrl.

sjönamnen Миш“, Horn-, втоптан samt Afvesjön (GS 3 O

38)5. Om härledningen (z fsv. af) se Bugge hos Nor. Sv. lm.

IV. 2: 226. Jfr Agen.

Afvern aßverzn (Ameren__Lotter c. 1750; Шею Hermelin

1803, Tham Link. s. 35, GS 3 O 33), ansenlig sjö iBo sn, Skyller

sta hd Nke, på gränsen till Og.: Afverby. Detta gârdnamn

skrifves år 1381 Afra. Byndh (SRP nr 1597) ock år 1385 Amra

byghd (anf. arb. nr 2158). Sjön synes alltså i fsv. tid ha kal

lats Afro. Namnet på denna ganska stora sjö bör naturligtvis

l) Jfr formen Åflàngen.

ii) Om dessa prefix se för öfrigt Lidén Z. altind. u. voi-gl. spruch

geseh. s. 76.

s) Om ordet se Rz s. 16 b, Nor. Ordb. fryksd. s. 2, Ak. оп“).

4) Nordlinder Sv. 1m. VI. 3: 15.

ь) En annan än den ofvan nämnda, hvars namn väl också urspr.

varit osarnrnansatt; kanske är för öfrigt äfven här ännu idag den enkla

namnformen bruklig.
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skìljas frân Шеи ook möjligen feras till den ieu. stam op, ap

’vatten’, som förekommer t. ex. i preuss. ape, lit. ùpê ’H0d’,

sskr. ар gen. apás Танец’ och кашке äfven lat. анаша. Se i

frága om bet. under Maren, Meren, Neen, Шиш-оп, Unden, Плети,

типы—ц ш. il. Kunde man emellertid kanske snarare шика pá en

substantîverìng af ett adj. motsvarande got. abre ‘этаж, häftìg’?

и Agaren (Hermelin 1802, Tham Sthm s. 311) Värdinge su,

Oknebo hd Sdml.; enl.__uppgift en mörk ock dyster skogssjö. Den

канав nu enl. GS 5 О 33 samt skriftligt meddelande мкм-ел (se

d. o. 2); men möjligen ат den hos HERMELIN ock THAM anfórda

g-formen den Швы. I alla händelser är det vanskligt att under

eädana förhällanden yttra sig om ordets härledning. — En stam

ag- ingâr i Нега namn â nordiska va_ttendrag, вазон] Agen,

Агаты (GS 1 V 31)1 no. Agsjaen (Будь NG 3: 317), уйдите

Agaàn Kiunevalds hd Smäl., fno. älfnamnet Agvegle (Будь NG

1: 209). Dock är det ingaluuda säkert, att alla desea namn

sinsemellan 'áro besläktade (om t. ex. Agen se d. 0.). I ätskil~

[два ortnamn sàsom ш. Agabothe (‚Кг nsv. Agebo[sjön] GS 3

0 39) f`óreligger väl mansnamuet Aghi x.

Om vi ha att ища frän g-formen. 5.1- vârt sjönamn möjligen

besläktat med sskr. yahús ’rastlös’, till пунш fht. завёл brukar

ställasï. Betydelsen vore dà densamma som t. ex. i vinnaren ock

möjligen äfven Акт-аи. Snax'are bör det dock fóras till sskr. aghás

’schlimm, gefährlich, böse’ (вот knappast utgär frän ett ieu.

f_lgh), взимая ’schlimm’, got. aglus ’beschwerlich’ о. S. v., agluba.

’schwer’; Мг Aglnn. 1 эй fall тоге med afseende pá betydelsen

витал, Illern närmast jämförliga. Den iNorge förekommande

älfnamnsstaulmen Ag- ställes af Rygh NG 3: 317 till no. aga

‘шунта, vimla` Ross.  Реп‘. ’Aghir (ищи omljud som Гм‘.

mehr, fno. Aspir о. s. v., se afd. II).

Agen aggen2 р1.__(а1` З, 4) 'Agarna.

1) Agen (GS 2 0 31) Rämmens sn, Filipstads bärgsl. Vrml.;

no. om sjön Bredrefven.

2) Agen (Hermelin 1803) pá gräusen mellan Grythytte шлём.

Vstml. o. Gâsborns sn Vrml.
 

1) Lundgr. Sv. 1m. X. 6: 9.

2) Se t. ex. Uhlenbcck Et. Vwb. d. altind. spr. ock Kluge Et. Wb.;

)fr deck Hirt Ablaut s. 132.

Sv. ‘щадил. XX. I. 2
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3) Agen l. Lersjö age (Agema. pl. Региона}. 14 [1773];

Agen Björkman s. 102 [1842]; Lersjö age GS 2 О 31) Färnebo

sn, Filipstads bärgsl. Vrml.

4) 1 56:13. Màngs agar l. Màngsagarna màgságara (Màngs

Agar GS 2 Ó 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml.; eg.

vikar till Mängen. __

5) I förb. Ãnsjö age (GS 2 0 31) Hjulsjö su, Grythytte bäl'gsl.

Vstml.

Ordet betyder uppenbal'ligen ‘так’ 1. ’mindre vattensamling,

som stär i tîìrbindelse med en större`. Det är säkerligeu identiskt

med sjön Afven ook вшивая bildat af sv. dial. ave ‘vattensam

ling; grund ook tràng vik m. m.’ Det iuljudande b har öfvel'

вы: till 5 säsom i de fall, som anŕóras af Nor. Aschw. gr. 5

271 not 1: fastelaghen jämte чтец, aghund jämte типа 0. s.v.

Pä. samma sätt bör вина: mitt fórmenande sv. dial. agug: avig

förklaras. n

Aglan (SGU 1) Ytter-Järna sn, Oknebq'hd Sdml.: Азию;

kallas enl. uppgift numera Aglasjön (GS 5 О 33). Gârdnamnet

ìír utan aflednìng 1_1_ppk0mmet u1' sjönamnet säsom t. ех. ogan (i

uäl'gräusande sn Ofver-Järna) af det likaljudande sjönamnet.

Hit hör äfven Тет. gärdnzmmet Aghlabœk (SRP ur 134 frän 1353),

nu Albäck Simtuna. sn Uppl. Möjligen bör ol'det sammanst'állas

med got. aglus ’beschwerlich, schwierig'; Пх- Agnren (i samma

hd). Namnet inuehällel' för öfrigt sannolikt oblik kasuform at'

ett Гну. (substantiverat adjektiv?) ‘ваше. Sjönamn pá -an äro

särskìldt i Sdml. mycket vanlìga; jfl' Muskan, Огни, въугап,

Tärnan, Плац, Ãdran 0. s. v., uppl. питал, vrml. Eldan, Гм‘.

Fran Soma. (Sommen) 0. s. v. __ FSv. ‘Agh1e.

Agnaren a.g"na.ren2 (GS 2 О 31), mycket Щеп sjöiSkedviA

sn, Ãkerbo hd Vstml. En likaljudaude stam âterünnes i íìerar

norska älfnamn; se Будь NG 1: 292, 2: 22. Nämnde förf. anser

densamma möjligen vara besläktad med nord. agn 'lockbete f`ör

fisk’. I vissa fall _ t. ex. i ifrâgavarande sjönamn _ kunde

man Ум äfven шика pá sv. agn ’borst i sädeskorn', fsv. aghn;

jfr Axaren, Axen, Borstingen, Fenen. Fîjr öfrìgt má anfì'ìras:

@gm-an _(GS з Ö 39, 1 V за, 1 v 37, 1 0 37 2 ggr, 1 V36,2

0 34, 5 О 30), Agnasjön (2 О 39), Agnœmärn (1 V 37,2 V 38,

1) Anteckningen om delsiffrß ock sida har förkommit, men formen

är säkert hämtad {гав SGU.
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2 V 3'2). Agnaren: Agnsjön = Axaren: Axsjön. Jfr för öfrigt

Angurn ook de i denna arf. anförda sjönamnen Angsjön. —

Knappast är namnet en bildning pá -(n)ir af den under Agaren

отшибе älf- ock sjönamnsstammen, i hvilket fall Agnaren:

Азы-аи = Näsnaren: fsv. ‘пенни = Snesnaren: Snesaren 0. S. v.

Àkllr(e)n askargn. __

1) (Нет—тени 1804, Tham Nyk. s. 16, GS 4 О 33), пишет

obetydlig, mycket urtappad sjö i Dunkers sn, индивиде hd

Sdml.: Aksren_._ n

2) (GS 5 О 33 samt enl. uppgift) Värdinge su, OknebO hd

Sdml. = Agnren, Se d. о.

Möjligen är ordet bildat ai' samma stam som det af Буди

NG 2: 317 рецепте fno. älfnamnet Aka. Om detta ord fram

kastar R. den möjligheten, att det är bildat af v. аки ’äka’; se

пап-шаге Ãklůngen (Активен). Skulle man snm-are väga jämíöra

sskr. алмаз ’rask’? Jfr i sà fall med afseende pá bet. Svinnaren

samt möjligen äfveu Азы-ел. —— Fsv. 'Akin

Активен, se Ãklàngen.

Alden a14den ‘ál- numera det vanliga namnet ä Мец 1,

шага? det torde böra. hetraktas som en yngre añeduing. Jfr

med afseende pá витке: sjönamuen Tagden, Ygden, Öfden, no.

Gjefden (: Штатив: Jœv) o. s. v.

‚Цен. "

1) всего, ock Lilla, sŕlen (Сменив s. 392 [1774], GS 3 О

37) манна ock Mörlunda шпаг, Aspelands hd Klm.; капая nu

oftare Alden.

Ё) а‘Чеп (Widegren 1: 597 [1818]) Ätvids sn, Bankekiuds

hd Og.; sjön канав sà jämte Alsen, [ты-Ош se вёл-шаге uu

der d. o.

3) (Ahlen Lotter c. 1750; Alon Höjer K.`), samma sjö som

GS 1 V 33 kallas Eldan ook af HERMELIN Älen, se för öfrigt

dessa отд; säkerligen ej att sammanställa med 1_2, Sá vida ej

en folketymologisk anslutning till trädnamnet a1 föreligger.

En stam a1- är i germ. flod- ook sjönamn вышка vanlig.

Den torde i fiera fall etymologiskt sammanhänga med den be

ваша värbalstammen i got. alan о. s. v., hvarom se närmare

under шил-ц. 1 här föreliggande sjönamn ha vi dock icke att

зайка denna stam, utan ordet är helt enkç'lt „нападаю al, glltsá

samma som ingär i A1(e)sjön (GS 3 О 39, 1 О 38, 4 О 37,
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1 v 36, 3 o 33 2 ggra 2 Ö 34, 3 Ö 33, 4 Ö 33), ыаещац

(4 О 27), Aldertjarn (3 О 31), мацы (3 О 38), Alträsket (Luleå,

Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15); jfr gårdnamnet Alsjö.1 Jfr för I

öfrigt sjönamn sådana som Asken, Aspen, Björken, Eken, Enen,

Furen, Gran, Linden 0. s. v. Om tyska vattendragsnamn af

samma stam som trädnamnet al; se Lohmeyer i Herrigs Arch.

63: 350 följ., Much ZfdA 41: 105 följ.; jfr äfven Förstem. 2: 98.

Med afseende på betydelsen hos detta ock ofvanstående af träd

namn bildade sjönamn (med akc. 1) gäller hvad som yttras under

Linden ock Linnen.

(Fsv.) Мумий synes ha varit namnet pâ. den sjö, som när

mare behandlas under Allgnnnen 4. I Valdemar llzs jordebok2

omnämnes ett alguthæ os, hvarmed (såsom lätteligen inses af

hvar ock en, som studerar kartan) måste åsyftas mynningen

af den i Allgunnen (l. Allgunnmsjön)3 utfallande å, som följer

landskapsgränsen, på samma sätt som det strax förut nämnda

sendas os (fsv. `Sœnde, se Sännen) afser samma äs inlopp i den

nuvarande запавших. Att i uttrycket идиша os sjönamnet ock

ej något ånamn ingår, är höjt öfver allt tvifvel; jfr t. ex. ut

trycket eksio os i samma urkund. Detta namn машин tycks

vara ett af de många sjönamn med mytisk innebörd, som före

komma à gränserna till det nuvarande Kronobärgs län. Sjön

synes ha varit Выдай åt samtliga hufvudgudarna, såsom äfven

den hälgedom hvars namn ännu kvarlefveri gårdnamnet Alguvid,

Kaga sn Og., år 1345 skrifvet ацетат, algudhawi, завидит

SD V4. Jfr om analoga fall H. Möller ЖИВУЩИХ 4: 118. Samma

betydelse har sjönamnet Rägnaren samt väl också Gusjön (‘сцап

sjönf’. — Som nämnts, har sjön äfven kommit att bära namnet

Allgunnen. Att detta namn icke är af ungt datum, framgår af

hvad nedan anföl'es i den artikel, där detta sjönamn behandlas,

om hvilken för öfrigt läsaren torde taga kännedom i samman

hang med den här lemnade framställningen.

Det gamla namnet Algudhi skulle kunna lefva kvar i gård

namnet Algushylte, namnet Allgunnen i det Ангина, hvilket

1) Se Sv. postortlex. s. 7 (1894).

2) Se utdraget hos Schlyter VGL S. 591.

3) es 1 O 38 felaktigt: Algumesjon.

4) Här är dock en annan tolkning möjlig; jfr under Tynn.

-'>>Gs1o 37 2 ggr.
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pâ 1650-talet uppträder som uamn â ватта gârd. Förekoms

ten af de bäda namnen hör kanske Íörklaras эй, att Algudhi

шт benämningen ä sjöu frän башка sîdan, Algun eller A1

gunni (Ни-еще: det namn som i Smâland tilldelats densamma.

I sä fall тоге _ pâ grund afljudlikheten de bäda namnen еще]

Ian _ snarast det ena att fatta som en ombildning af det andra.

Pá samma ваш hal' den bredvid liggande sjön Frìllen af' dans

[каша kallats Fripe. Emellertid lutar jag snarast :it följande

uppfattning uf förhâllandet mellan de bäda sjönamnen. Jag an-A

ищет, ш ett ‘Algunnr ljudlagsenligt blifvit ‘Algupn pâ ватта

Sätt som Ё". рщкпрг (porguör), ett likaledes pä -gunnr'hildat

kvinnonamn, eller ришрг, Forkuper1 uppstâtt ur former pä.

-unnn Af detta щедр:- är мышью fór A1gunnœ(r) en analo

рвы bildad gen. sg. eller möjligen an-stam. Se för öfrigt All

gunnen, särskilt S. 30. __

Alguten aßlgugten (GS 4 О 36), liten sjö i Odensv'î'm'l,

S. Tjusts hd Klm., i en bygd med urâldrig odling. Alldeles

ì närheten ligger deu lilla Frösjön ook längre bort sjöarna.

Tynn ook Toren, пушка sjönamn Шиша hafva ett mytiskt ur

sprung. L'ágges шиш, att namnet pá socknen är Odensvi,

synes man mig hafva skäl für följande antagande, som dock

med tvekan framställes. Namnet kan май frän ett fsv. A1

еще: : isl. ’Algautr = fsv. (зашагала:- nsv. Gustaaf: fsv. Get

staver isl. ‘выдавай. Detta Alguter är sammansatt med ett

вош- = isl, вши, namn pâ Oden2; jfl' den analoga l'iìrklal'in

gen af Vigotten. 'A1gautr(hvarafAlguten): gudanamnet ваша:

Ihvaraf möjligen sjönamnet Gföten):i = 'Algunnr (Мага? A11

gunnen): valkyrie- l. gudinnenamnet Gunnr. Att. Одев jllSt af

götarna. kallats вахт (Guter), fl'amhâlles af Kossinna 1F 7: 299

ос}; i (Шт cíterad litteratur samt Much Germ. himmelsgott s. 10

noten. Om namnet se för öfrigt utförlìgnre Lundgr. Hednisk

tro s. 6 lölj. Namncn Algut(er) ock Guter äro naturligtvis für

инд: identiska med de i fsv. törekommande likalydande person

namnen, om hvilka se Lundgr. Sv. lm. Х. 6. Men desea ha

icke _ vare sig medelbart eller omedelbart _ legat till grund

Шт vârt sjönamn, lika тег som Allgunnen bildats af nägot

1) Jfr Nor. Aschw. gr. 229.

2) Grímnismál.

з) För detta namn förcdrnger jug dock en anmm härlednìng.
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personnamn Algun: icke finnes i närheten af sjön nägot A1

витамин), Algutstorp eller dylikt, ock de osammansatta jö

ваши, som bildats direkt af personnamn, äro ytterst fä.1 Пёт

emot ingâr personnamnet мат; i Algutsvattnet (GS 1 V 32)

Vrml.: i denna provins äro, säsom sedermera skall visas, med

personnamn sammansatta sjönamn icke ovanliga. —— Hvad det

begynnade Al- beträtïar, bör det möjligen tolkas som det van

liga germ. prefixet al- med betydelse nf ’fullkomlighet1 о. d.; jfr

fht. alrûna, isl. Auaòir, Alpjófr о. s. v. Med шапке pá тщетен

kunde man här dock snarare vilja spära en motsvarighet till

got. alhs, fsax. alah, ags. ealh ‘титры’. Jfr Allgunnen: ‘Algun

fht. мангала. Für öí'rìgt är detta 0rd icke uppvisat i nor

diska sprâk, om än Вовек (Indskr. s. 165 följ.) gjort tl'oligt,

att i Elgesemsstenens alum) ett лёта besläktat ord förekommer.

Vidare má nämnas, att den omständigheten, att sjön i fräga. är

ganska obetydlig till omfânget, snarare talar för än emot min

_ vìssel'ligen f'rän andra synpunkter `даны“). os'ákra «- härled

ning af пашней. STEENSTRUP har nämligen i dHìst. tidsskr.

6 R. 6: 384 f. uppvisat, att det fóreträdesvis är smä sjöar som

1 Norden uppkallats efter gudar о. ‹1.; jfr Onsörjen, Toren, Yl

gotten. Slutligen anmärkes, att jag icke anser det läuga u, som

enligt uppgift förekommer i allmogens uttal af нашит, utgöra

надои graverande instans mot den fórklarîng af dess upprìn

nelse, som här framställts. —— Emellel'tid torde det vara 1151311;

tigast att i Alguten se samma vattendragsnamn Göt, som be

handlas under агнец.

Alken швец (GS 1 V 31) Arvika sn, Jösse hd Vrml.:

Alkehöjden, hör sannolikt till fâgelnamnet вика, hval-om se

Alkvättern. Med afseende pá betydelsen jfr t. ex. sjönamnen An

den, Hägern, Sven. I betraktande af namnen мышах-п o. s. v.

är det Юга sannolikt, att Alken äx' ett at' de annal's icke 33111

synta sjönamnen pä suffìxalt -k; se afd. 11.

Alkvättern a13kvät2tern eller (efter det 1 tl'akten gängse

uttalet) Alkvettern измажет (йИаш‘Ёэц, jfr äfven ведал) (A1

чашею Lotter c. 1750; Ahlqvittern M. Dahl Beskr. öfv. Carls

skoga Sochn 17792; Alqvitern Tuneld (П) 5: 104 [1790]; A1

1) Fullt säkra äro cudast uppvisadc frfm Vstml.: Asmund, Ing

fasten, Ãskiln.

i') Norask. urk. 2: 406.
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qvettern Björkman s. 103__[1842]; Alkvättern Fernow s. 889

[1773]; Alkvettern GS 1 О 32). betydlig sjö i Bjurtjärns sn,

Karlskoga Шёл-551. Vrml.: мышах-ц. Alst har jug emeller

tid funnit sjönamnet bevarat i пашней ä denna gârd, är 1583

шит Alkevettern ook är 159()Alkevettern.1 Former, som

motsvara de frän Lottel' ook Dahl angifna, förekomma” säsom

пашп pá samma gärd i Lungsunds sockens älsta räkenskapsbok

1681 (Ahleqvitœren) ваши Kroppn. sockens dop-, död- ook vigsel

bok 1697 (мытьем). För öfrigt användes namnet aßlkvitîtern

(àl'km'gaq l. Jernigan) stlmdom äunu af ständspersoner om ватта

gärd; Almqvist (1842) anger шипе: àikvittärn för Säväl Sjö

som gärdnamnets; jfr äfven Lex. 1: 190, (1111- bäda formerna an

föras. ‘Руанды: Ьегог formen диктата, sâsom ocksä KALL

STENIUS förmenar, pá folketymologisk anslutning till trädnamuet

al ook kvitter n.; for allmogen ligger en sädan omtydning mera

tjärran, dä a1 i traktens (ищем heter @if (Alnus glutinosa) ook

'fd ~ gl*- (Alnus incana).  Första leden är väl fogelnamnet

вика, motsvarande isl. вика, hvilket ord dock i riksspräket Forst

tycks hafva kommit i bruk, sedan LINNÉ npptagit Alca Som lat.

eläktnamnet.4 Ой emellertid de foglar, som vanligen gä under

detta namn. ätmìnstone numera icke forekomma sà шиш in i

landet, syf'tar namnet tydligen pä andra foglar, зависти pá de

närsfäende lommarna, hvilka man dä fâr шпага i шаге tider

ha burit namnet alk l. вика. Om den af' Lidén Ark. 13:31

t'ramställda etymologien af ordet är riktig (z УЛ, 81 ’skrika o. d.’),

passar namnet f'ràn gl'undbetydelsens synpunkt {Вт-3111115: in

pá dessa foglar. Senal'e leden mâste vara etymologiskt iden

tisk med ‘Пишет, egentligen ‘шипы’. Därvid är dock att

тётка, att ordet af allmogen анализ med e-ljud, icke ä-ljud,

som man pá grund al' denna härledning штат. Detta e-ljud,

som i allmänhet annars ntgär l'rän Гну. ï, hör väl Fórklaras

säsom beroemde pá st'állningen i тешим obetonad stafvelse.

они betyder alltsä ‘шпации’; jfr det jämtländska sjönamnet

l) Кошек. ark. 2: 422, 443.

’) Банд: meddelande af lil. lic. G. KALLs'rENrUs.

з) Enligi meddelande tordo detta мы knappast anväudas mn sjön.

‘) Se Tamm Et. ordb., Ak. ordb.
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ыкчамшес Saìmt гну, шь, Öjev§ttern,1 уйдите Alken ook Alk

sjön (GS 4 О 30) Möklima sn, Ofver-Tjurbo hd Vstml. — Fsv.

Шпики/шип‘.

Àllgllllllell alsgq'nînen; 1 alsjunfnen.

1) (Allgun GS 3 О 39) tämligen Stor sjö i Lângasjü sn. Konga.

hd Smâl., nära gränsen till тек: fsv Algundaas (SRP n. 228),

nu Algunàs. Namnet, som dâ det förekommer uttalas alsjungnen,

är numera ytterst sällsynt, men anses i tl'akten vara det äldre; 

nâgot мандате 'ail' Flaken. Oftast benämnes sjön efter 1161113:

gande gärdar, t. ex. Hälganässjön. ._

2) (Algunnen Lotter c. 1750; All- GS 2 О 38) Stor, "ik

ock holmrik sjö hufvudsakligen inom Hjälmseryds sn, Västra.

hd, pá gräusen mellan Jkps ook Kbgs län: AllgEmnaryd.

3) (Algunnen Hermelin 1818; All- GS 4 О 38) stor, örik

s_jö pä gränseu mellan Högsby ook Krâksmäla socknar i Han

börds hd Klm. (den senare gränssocken till Krnnob. län): A11

g1mnarum. Att i Kalmar län ock äf'ven i Ögötl. gärdnamn

pá -rum äro bildade at' sjönamn, är en ytterst vanlig Íöreteelse;

se nedan. Här erinl'as tíls vidare 0111 Fluxerum, Gnötlerum,

Grinderum, Hägerrum, Nyserum, Refverum, Rummelsrum,

Smälterum, samtlìga frân Klm. län, samt Alserum, Bjärsqyum,

(Таи) Bunzrwm, Yxnerum, Örserum frâu Jkpgs län 00k Ugötl.

4) (Smäl. Beskr. under Femsjö) бете inom Femsjö su,

Jkps län, pä gl'änsen till Halland ock ytterst папа gränsen till

Kronobärgs län. Danna sjö har äfven bm'ìt namnet Algudhi

(se d. 0.). H'zìraf hal' gärdnamnet Algushylte bildats. Мец

sjönamnet Аид-штат: äterfinnes i den benämning pá gâl'den,

Ангина, som cnligt Smäl. Beskr. törekommer i en ватта!

räkenskapsbok fl'än M50-talen ook är bìldad nf s_jönamnet A11

gunnen pá samma sätt som t. ех. Malena, Rägna. af Malsnan,

Rägnaren. Sjön kallus enligt uppgift Allgunnasjön, en i _vngre

tid uppkommen sammansättning af' samma art som t. ех. Fris

sjön af fsv. РЫБЫ, Näsölsjön atï'fsv. Nœshyl (se навал) ш. H.

Däremot har uppgiften ä GS 1 О 38, att sjön skulle beta A1

gumssjön, icke bekräftats.

 

1) En aunan härledning, enligt hvilken ordet skulle iunehálla ett

för ату; ickc uppvìsat ßlk ‚щепу, framställes af Johansson Norask.

ark. 2: 418.
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5) Ты‘. ’Algun l. 'Algunni i Blek. näru Smâl.-gränsen, nu

Alljungen, eg. en dialektisk form; se d. o.

Detta sjönamn har af Нега, bl. а. т‘ t'örf., поташ säsom

sammansatt med -unnen; se Rqv. 2: 625, Rz s. 780, Hellqu.

Et. bemerk. s. IX. Emellertid bör man pá grund at' пищей

шззицвпеп utgä frân ett -gunnen som senal'e sammansättnings

led. Detta uttal är, sà vitt jag vet, det onda som bland all

mogen fürekommer för 2 ook 3 ook kan sâlunda ìcke tolkas

sásom beroende pá inflytande fl'ân skriften.1 Däremot kan ut

talet alßjunfnen щи тгыагав säsom u_ppkommet ur det Юна pá

grund af staf'velsegränsens flyttning. Afvenledes böra sjönamnen

Gunnen, Gunnern видав i betraktande, ehuru лад icke anser det

säkert, att de direkt böra sammanställas med Allgunnen. Hvad

nu detta senare [юн-Штат, vill jag till förklal'ing {гашению f`ol

jnnde hypotes. Det 'ár bekant, att hos kelter ook germaner en

krigsgudinna она uppträder som flodgudinna. Af de exempel

härpä, som алгол-аз af Much Germ. himmelsgott s. 60, m5.

en'uras om det tyska ñodnamnet Fecht, Рама, som nämnde

fórf. med allt акт sammanställer med БЫ. fsax. fehta, ags.

feohtœ) ’strid’, samt framfór allt om det lörslaviska пашней pä

Warnow i Mecklenburg впадем, soul й!‘ en fornsaxisk kvinnlig

motsvarìghet till det ánnu brukliga mansnamnet Gundacker ook

som enligt Much betyder »die kampf'rege». Namnet Gunnriîìre

kommer som bekant i isl. som na-mn pá valkyrja.`’ Att samma

valkyrja eller strìdsgudinna, äfven тат känd i Sverge, framgär

af det pä Rökstenen förekommande канав histn Gunns мы (se

Bugge Rökst. s. 50). I {гага om valkyrjemytens ook därmed

hesläktßde föreställnìngars uppträdande i теще nöjer jug mig

l) Det synes mig alldeles отгонят, ntt ett A1g(h)unuen (jfr

Палец, Авипаеп) genom stafvelsegränsens ñyttning öfvcrgâtt lill A11

вышел, en process af samma natur som om del gnmln лапше: Bœrgh

unda. i nsv. skulle дам: ett Bar-gunde. i st. f. BMJ-unda.. злите

emellertid detta mot fönnodan vara fnllet, kunde mun i första ludnu

möjlìgen se en gen. ‘1113111- : älg = fno. alfarheimr : юнг. Detta

шиши: har ocksà specìellt norskit former pá. alghar- (se Визе-е Ark.

2: 209, där äfven förhůllandet шепот alfar- ock Юнг behandlas),lxvilka

выпада ickff, som Rygh NG 2: 320 i förbigâemlc gissnr, Каппа vara

hesläkmde med Allgunnen. Jfr de ‘шину: патпеп Ãlgsjon, ÄlggOlen,

щепы-ц somt ‘Тантал, hvaroru nednn.

i) T. ex. VQluspá str. 30, Bugges uppl.
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на hänvisa till Lundgr. Hednisk tro s. 14. Ordet är naturligt

vis identiskt med första leden 1 еиааею samt med isl. винт‘

f. ’krig, stl-id”, ugs. guö, fht. gund. Isjönamnet Allgunnen

föreligger detta kvinuona-mn utvidgat med ett prefix al», som

pá grund :1f det fht. мангала snarast mâste шпаги vara en

шиит-шьет till got. alhs, ags. ваш о. s. v. 'tämpel’.1 Nu äl' eme!

lcrtid frägan, om man icke 1 vârt sjönamn har att söka ett van

ligt personnanm, fsv.’A1gun. Mot ett sädant antagande kan

dock fïìrst oek {таты invändas, att i т. nägot personuamu

Algun ícke är uppvisat. Lundgr. Sv. lm. Х. 6: 11‘’ anför

visserligen ett sà lydandc Damn, men detta äl' uppkonstruernt

just pä grund at' det förutnämnda ortnamnet ‚мутация, nu

Algunäs (Lângasjö sn i Smäl.), hvilket efter vanliga. analogier

snarast bör топкие säsom bildat af namnet â den i samma socken

belägna sjön Allgunnen. Det fìnnes nämligen at' de enkla 536—

патп jug känner högst fâ, för hvilkas f`órklarande man synes vara

nödsakad att tillgripa härledning ur personnamn ellel' ur ett med

personnzmm sammansatt ortnamn; jfl' $.24 not 1 samt Амман, Griss

munnen. Härtill kommer, att af sjönamn bildade gärduamn pä

~âs äro ganska vanliga; se t. ех. тесно“, Lyon, Lygnen, Yngen

rn. ñ. samt öfversikten. Säsom ett, om сок mycket наш, stöd

för mìtt antagande, att i vârt sjönamn namnet ä en kvinnlig

stridsgudomlighet ingär, má vidal-e som ett egendomligt samman

träfïande pâpekas den omstììndigheten, att namnet ä en onredel

bart vid Allgunnen 2 belägen sjö âîr Hillen. Kanske kunde

man i detta namn väga förmoda en pendant till Allgunnen.

.lag erìnrar ännu en gäng om str. 3() i Vgluspá, där valkyrjorna

Gunnr oek Hildr stà sida vid sida; jfl’ Gändeln (:GQndu1?).

Dock anser даёт ‹1е under resp. art. föredragna härlednìngarna

betydligt säkrare. I detta sammanhzmg mâ äfven erinras om nam

net ä den vid Allgunnen 4 belägna gärden нацепив ’det heliga

näset’ (jfl' Rygh NG 3: 241),“ hvilket äfven talar für den här

l) Л!‘ Lundgr. Hednisk 1ro s. 47. Se härom utförligare under

ментов.

2) Jfr summa förf. Hednisk tro s. 17.

3) Däremot ñnnes icke tillräcklìg anledning att pà grund af detta

пиши ponera ännu ett ßjönnmn ‘Hœlß'hez щпппеп pû -näs synas oftast hän

syftu pá nàgon besknŕfcnhet hos näset själft; jfr Aspa.; Bjòrk, EkS-, Hals

(: hals). Mera sällun äro de bildnde af Sjönnmn (jfr выведав : Fárgen).
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uttalade meningen, att i detta sjönamn namnet på en fornskan

dinavisk krigsgudinna döljer sig, ett namn som vi sedan återfinna

hos en västnordisk valkyrja. Som bekant är ock som _- efter hvad

jag hoppas — ytterligare bekräftas i detta arbete, bära fiera

svenska sjöar namn efter gudomligheter eller ha andra benäm

ningar, som bestämt visa, att de af våra förfader betraktats som

heliga. Att nu de omtalade gränssjöarna just uppkallats efter

en stridsgndomligbet, skulle naturligtvis bero därpå, att här upp

repade strider med grannfolken ägt rum ock att man genom

att åt en sådan gudom inviga sjön ville för framtiden försäkra

sig om bistånd i kommande (тает. På analogt sätt förklarar

Much anf. afh. s. 61 uppkomsten af de nämnda flodnamnen

Vecht, Gudaera..1 Dock är jag, såsom framgår af hvad nyss

nämnts, icke öfvertygad om att grunden till detta namnskick i

detalj är den, som MUCH förmodar.

Lemnar oss nu vår fornhistoria något vittnesbörd för eller

emot ofvan framställda meningar? Finns det anledning attan

taga, att i forntiden just det land, som motsvaras af det nn

varande Kronob'args län, bildat ett inom sig slutet helt ock stått

i fientlig motsättning till kringboende folk? Man torde vid

denna fråga osökt erinra sig den gamla historien om herulernas

invandring i Skandinavien. PaoKoPros (Bell. goth.) berättar,

att en del af det heruliska folket i början at' 1300-talet e. Kr.

bröt upp från mellersta Donau för att slå sig ned i södra. Sverge;

de togo sig då boningsplatser bredvid валюта. (götarna).

Flera svenska forskare, tidigast WlEsELGREN ock senare bl. a.

HAMMARSTRARD ock Р‘мнввск2 ha uttalat den åsikten, att heru

lernas nya hem i Sverge blef Värend ock Bleking. Till denna

mening sluter sig äfven under anförande af språkhistoriska skäl

LÄPFLER (Sv. lm. XIII. 9: 13) i sin uppsats om de östskandina

viska folknamnen hos Jordanes, där han utlofvar att underkasta

frågan om herulernas invandring i Sverge en särskild behand

ling. Något modifierad framställes samma åsikt af О. BREMER

i GPhil.2 3: 834. Deras boningsplatser måste af skäl, som där

angifvas, sökas norr om det år 512 (då herulerna anträdde sin

l) Ат dessa llärledningar riktiga, tala de mot den af Stcenstrup

IlHist. tídsskr. 6 R. 6: 385 uttalade meningen, att i forntiden inga

rinnande vatten hälguts åt gudomlighcter.

2) Hist. sam. 4: 121, 123.
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färd) danska området, ock det enda landskap som härvidlag kan

komma i betraktande är Småland, hvilket ju låg i närheten af

danernas ock götarnas välden, men ej tillhörde de senares втащили].

För att nu fatta mig kort, anser jag sålunda, att de på

norra, östra ock södra gränserna af Kronobärgs län belägna

sjöarna Allgunnen samt väl äfven den i nordväst belägna sjön

med samma namn angifva utsträckningen af ett forntida välde

eller en nråldrig etnografisk enhet, ock detbör tagas i öfver

vägande, huruvida ej detta välde var det, som på 500-talet grun

dades i södra Sverge af herulerna. Det torde ej vara ur vägen

att erinra om hurusom detta område i hufvudsak sammanfaller

med det gamla Värend, virdarnas fräjdade ock mångbesjungna

bygd, som utbredde sig kring de likaledes heliga sjöarna

Åsnen ock Hälgasjön ock som långt fram i tiden bildade lik

som en värld för sig; jfr härom t. ex. Höjer Sverige II, 1: 270.

Skillnaden är blott den, att under det de fyra sjöarna

Allgunnen omsluta hela det nuvarande Kronobärgs län, alltså

icke blott de Тёщ härad, af hvilka Värend bestod, utan äfven

det sjätte, Sunnerbo, detta sistnämnda under medeltiden räkna

des till Finnveden. Men denna svârighet undanröjes, om A11

gunnen 4 kunde fattas som en bildning af gårdnamnet Ангина,

hvilket i sin tur uppstått ur sjönamnet мещанин (i best. form),

ock alltså etymologiskt skildes från de fyra öfriga här behandlade

sjönamnen; dock är denna möjlighet högst osäker' (se för öfrigt

under минам). De återstående sjöarna med detta namn ligga

alla inom det område, där herulerna bevisligen bott, men i hela

det öfriga Sverge träffas icke det minsta spår af någon liknande

benämning.

Jag slutar denna framställning med att såsom ett stöd för

min ofvan gif'na tolkning af sjönamnet Allgunnen anföra den

omständigheten, att med undantag af stammen gunn- ‘эта’ åt

minstone jag icke känner någon ieu. stam, till hvilken ordet lämp

ligen kan föras. För Gunnen, Gunnarn torde man därför sna

rast böra antaga en liknande härledning. Nu är det visser

ligen sant, att man rent formellt sett kan identifiera stammen i

dessa ord med den i gr. (мы; 'djup', af ieu. ‘выдашь: (jfr det

vanliga sjönamnet Djupen); men emot en dylik etymologi talar

starkt, att denna stam för вид: icke är känd från de germ.

språken.
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Den fsv. formen synes pá grund afgârdnamnen Антипы-инд,

Allgunnaryd Каппа ansättas som ‘мешаю, alltsä en n-stams

utvidgning af namnet Algun. Men Allgunna.- kan äfven {вжав

sâsom gen. sg. af detta namn: fsv. A1gunna(r). Jag antager

som Батюшка“, att den fsv. formen at" sjönamnet varit 'A1gun.

Härfór kan i sin mân tala. hvad ofvan anförts under Algudhì

(_slutet).

Alljungen alsjugggen (Alliund Tuneld s. 254 [1741]; A11

jung Sjöborg 2: 293 [1793]; Aljungen Hermeliu 1809; Alljungen

GS 3 Ö 40), läng, smal sjö i Sillhöfda sn, Medelstads hd Blek.

Pä grund at skrìfningen hos TUNELD har man att utgä. frän en

form uta-n g-ljud, alltsâ — bol'tsett frän best. art. _ iden

tisk med Allgunnen 1, hvìlket af allmogen uttalas alßjungnen.

Enligt uppgift existerar i den dialekt, till hvilken ordet A11

jungen hör, den ljudlag, att làngt n mellan туй VOkalel' öt'ver

gär till gg, alltsä вашша som förekommer i Stora delar af Skäne

samt vissa delar af Smál. ock Hall.1 Alljungen af Alljunnen

är выпада att fórklara som dialektens кивая, fegga. о. s. v. I

den angränsande Elmeboda en Smäl., ligger sjön Kinnen, hvil

ken enligt uppgift af allmogen benämnes tjig4gen; se d. о. För

öfrigt hänvisas till art. Allgunnen. _ Namnet ёж till sin senate

led alls icke besläktat med Vadjungen.

Almten (Hermelin 1818) Klm. är tryckfel för шипел,

se d. о.

Alsen al4suen. _

1) (GS 3 О 35) Ãtvids sn, Bankekinds hd Óg.; sjön kallas

за jämte Alan (se d. 0.). Namnez är sammansatt med ordet

sjö ос]; Югьйпег sig till Alan = t. ex. Взамен : Bjärn = Fem~

sen : Femmen = Nysen : Nyen = Ramsen : Ram(m)en = Äxen

:Ãjen. Den vid sjön liggande вёл-деп Alserum пене nämligen

i fsv. tid Alsiorum; jfr t. ex. Sandseryd ur fsv. Sandsioryd

(1345) SD V. Detta gárdnamn ingär i det 1320 frân Ätvid 0m

Dämnda. Alsyorumaskog (se under Meshattgn). шепни : Alen

= Äntsebo :Äntem Ош gárdnamn frän 0g. ock Klm., som pá

-rum bildats af sjönamn, se under Allgug'nnen 3 samt afd. 1V.

2) (Tuneld [I] 2: 73 [1786], GS 3 О 33) Askersunds m. fl.

smal', Sundbo hd Nke, förbunden med Vättern.

1) se Ьцпаеп Sv. 1m. 1: 71.
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I detta sammanhang erinras äfveu om den jämtlìindska sjön

Alsen, eftel' hvilken _ sâsonl ofta varit fallit _ den Шише

nämnda sockuen fätt пашп, äl' 1314 skrifven Alsnö, 1316 Alsnel.

Зыка-Идеи icke besläktat är däremot önamnet Alsen (utanfîir

Vefsfjorden), hvarom se Bugge ook K. Rygh 11Hìst.tìdsskr.

1: 73. _ Om härledningeu se Alen.

Alsnml aslsnanî, af alllïxogen vauligen uttalat~-Hä.rschnan»

(d. v. s. Латан?) (GS 6 O 31) Lohärads su, L_yhundra hd

Uppl. Stammen als- är densamma som ingär i tl'ädnamuet al,

urspr. en s-stam; se Мец. Med af'seende pä ändelsen jfr den

i närheten belägna Ältan. Närmast jämförligt är emellertìd 5.16

namnet Björknan. Vid stränderna Í`órekommer alvegetation,

dock numera icke i större grad än vid de öfriga sjöarna inom

sockueu. Jfr för öfrigt fsv. Alnsö Styíîe Un. s. 265, ett gam

malt бпашп 'A1sn. Om den i ögonen fallande öfverensstäm

melsen mellan de uordiska ö- ook vattendragsnamnen se bl. а.

under Sohlen, Uckern ock ji'r K. Будь ì nHist. навек]: 1: 70.

Alstern a1“stern. u

1) (Водит-Вида s. 249 [1770], Hermeliu 1809, GS 3 О 38)

Lenhofda su, Uppvidinge hd Вши; afbördar sig genom Als

тегам eller Alster, fdr hvilket uamn Almquìst (1842) anger ut

talet вшивый‘).

2) (álsfœn, filsfm) {Аптеке qvarn] SRP nr 288() frän 1397,

Fernow s. 342 [1773], GS 1 О 32) Alsters sn, Väse hd Vrml.;

afbördar sitt vatten депеш Alsterälfven, af Fernow s. 16 капай

Alstra ook af Almquist (1842) Alster, med иные: 261151591». Af

Штатив: har sockueu erhällit sitt наши; detta skret's àl' 1540

Швы-вы »Alsterhem»; se härom uttörlìgare under Varen, där

пашней Varnum, 00k Vismen, där Visnum behandlas.__

3) (сбыт) (Alstern Grufverel. frân 16622, GS 1 О 32 о. 31;

Hallstern Grufverel. fràn 16582; Alsten Lotter c. 1750) Bratt

fors sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Alsterstorp.

Beträtfande dessu sjöar kunde det i betraktande af de

mânga fall, som föreligga, där sjönamnet bildats af пашней

ä den genom s_jön ñytaude än, tyckas, som om detta för

hällande дик-ед här ägde rum. Men häremot talar stal-kt den

1) Enligt Höjer 3: 244.

5’) Enligt uppgift nf fìl. lic. G. KALLsTENIUs.
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omständigheten, att sjönamnen uttalas med akc. 1. Hvad A1

ster 1 beträfl'ar, är det for öfrigt först från utloppet ur Al

stern som vattendraget kallas мешал. Afledningen är väl

densamma, som ingår i fno. älf'namnet Vinstr samt sv. sjö

namnen вашем ock Vänstern, ock ordet är sannolikt etymolo

giskt nära samhörande med de ty. flodnamnen Alster, Elster.

Dessa senare behandlas af Lohmeyer DF s. 28, hvilken emellertid
felaktigt ställer (lem till fht. îlan, ty. eilen. Idetta gamla flod-v

namn ha vi sannolikt att söka samma rot, som ingår i fsv.

isl. ala 'uppfoda, föda' o. s. v., got. alan 'växa till' o. s. v. samt

med afijud i lat. olesco ’växer’. En annan, ehuru neutral, bild

ning på -str- af' samma rot är som bekant sv. alster. Möjligen

har namnet ursprungligen haft betydelsen ’den som (vattnar ock

dymedelst liksom) när l. föder trakten' eller något штат; kanske

dock snarare 'den svällande' l. dyl., jfr Grosken samt nedan. I

alla händelser äro väl de fht. flodnamnen Alsa (c. 1048) ock Ali

sontia, Alasenza, A1isinza’Elsenzbach’ rotbesläktade. Det förra

anser v. Grienberger мате 19: 530 vara aflett af' ett adj.'a1is,

'als (jfr isl. ljóss), de senare s. 528 med zit-suffix bildade af' ett

värb 'alison 'anschwellen'z got. alan. Emellertid bör icke den

möjligheten afvisas, att ordet kan sammanhänga med trädnam

net al; se Alen, ‚Цвел, меня“. Ett med detta nära besläktat

ord är ju isl. jçlstr f., hvaraf ilstre n., där vi finna samma af

ledning som den, hvarmed vattendragsnamnet Alstr- bildats.

Afven de fht. flodnamnen Alisontia. o. s. v. kunde tänkas utgå

från s-stamman alis- 'al'; jfr Aschìnza, Eschenz (Schweiz):

mht. auch ’ask’. Dock synes mig speciellt för sjönamnet Als

tern häl-ledningen ur Val i got. alan o. s. v. afgjort att före

draga, ock jag finner i den af v. GRIENBERGER framställda tolk

ningen af de fht. flodnamnen ett stöd för densamma.

Ленивец anföres af Tuneld s. 170 [1741], (II) 5: 14 [1790]

[rán Vg. Hos samme förf. (II) 6: 85 [1791] angifves den som

Анапе källa. Namnet synes nu vara Штативы‘, ock dess här

ledning är mig obekant; möjligen är ordet en härledning af samma

stam, som ingår i Alster-n. Knappast har TUNELD låtit sig förledas

att upptaga detta namn på grund af det hos Blaeu 2: 33 (1663)

1) Då som Атташе källa en íHössno sn, Redvägs hd, belägen mosse,

kallad Eramossen, plågar angifvas, är det ju möjligt, att Alsungen

varit namnet å den sjö, som här tydligen i äldre tider funnits.
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förekommande „уснет Alsungen, hvarmed tydligen Asungen,

Asunden âsyftas?

Altareu, se 1mm-eu.

Alten, УЗЫ a14ten. ._ __

1) (Grau s. 563 [1754], GS 4 0 31 1) Kila sn, Ofver-Tjurbo

hd Vstml. 2 __

2) (GS 3 О 30) Когти-де sn Vstml.

Namnet är bildat at' ett i Тет. icke uppvisat ord, som mot

svarar isl. alpt, Qlpt f. ’svan' (jfr fht. albiz о. s. и), som be

kant egentl. ’den hvita’; jfl' de mer eller mindre säkert hit

högmde Гну. Alti Vg. (se närmare Antan 1) ock Altasjön (GS

1 О 39) samt (motsvarande isl. фри‘) Älften, Шиш, Älteren, Диен,

Älmten, Ältasjön о. s. v. För öl'rigt äteriìnnes det väl i socken

naumet Alpta (1314), Alito, (1535) Häls. (i'ormerna efter Stylïe

Uu. s. 293). I Norge äro nf samma ord bildade ‘álf- ock 111536

namn samt andra ortnamn synnerligen vanliga ock förete i 1111

tidens uttal en brokig växling at' olika former sâsom A1t,

Art, Ею, Emt, Ert- о. s. v., se Rygh NG Indl. s. 48 följ.,

1: 116 о. s. v. Af desse má i detta sammanhang Битвы]: näm

nas fno. fjordnamnet 'A1pti, säsom namnet ä Altenfjord möj

ligen lytt, se Будь Studier s. 65; jfr äfven 110. önamnet A1

teren, hvarom se K. Будь nHist. tidsski'. 1: Т 6. Med afseende

pá betydelseu erinras om Sven, Svaningen samt under dessa

namn anföl'da sjönamn, i hvilka svan- ingâr som första sam

mansättningsled.

Ambollls (SGU 39: 42), tjärn i Högsäters sn, Valbo hd Dalsl.

I saknad af äldre formel’ tol-de vara lämpligast att afhälla sig

frân gissningar rörande отбыв betydelse. Namnet hal' emeller

tid sitt intresse, дины att dess senare led äfven uppträder i ett

anuat sjönamn, Dramboln, hvarom se d. о. Vid ingen af sjöarna

ligger nägon дата med pá -bol slutande наши, efter hvìlkeu de

kunnat uppkallas.

Annuelàngen, se Ãmmelângen.

1) Tryeket ür dock otydligt.

il) Sjön, som är synnerligen Щеп, var obekant för min meddelare

fràn orten.

s) Om uttalet har blott den uppgifien lemnáts, att 1 uttalas

»tjocktm
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Anden, na-mn pá ша sjöar i resp. Husby sn, Länghundra. hd,

ock Almunge sn, Närdinghundra hd Uppl., kallade Storanden

ock Lillanden; se d. о. Senate leden innehâllei'l sv. ocknfsv.

t'og'eluamnet and, isl. Qnd f.; jfr Andsjön (GS 3 U 39, 1 О 36,

2 О 32), Andtjäm (1 V 33, 1 V 32) samt fno. älfnamnet Анат,

hvilket möjligen готами ett 9nd (Будь NG 3: 364). Dock

âir det osannolikt, att sjönamneu Anden eek Andsjön böra f'attas

pä alldeles samma sätt. Det förra hm' säkerligen afseende pâ

11 ‘rot 1 sjöns utseende; det senare innebär snarast, att änder

där (1 mängd) bruka eller brukat uppehälla sig. Samma skillnad

äger rum i frâga om t. ех. sven ock Svansjön о. s. v. Jfr für

öl'rigt Gäsen, Hägern, Kráken.

Andern, se Ändern.

Auen aßneng, питая afallmogen enligt uppgift 1159119 (Auen

lfotter c. 1750, Ekbœk Locknevi s. 25 [18281 Lex. 4: 501,1 GS 3
jr

О 36; Ãnen Widegren 1: 297 [1817], Hermelin 1818, Tham Link. ’

s. 961` Виды-пай 1: 244, Lex. 3: 4751), Locknevi sn, S. Tjusts

lid Kim., till nâgon del äfven 1 Hycklinge sn, Kinda hd

0g. Förhällandet mellan formerna pá a- eck á- 31- dunkelt.

0m Anon värkligen funnits i det talade spräket, torde det bero

pà folketymologisk ombildning at' Anen med anslutning till à;

en mängd smâ vattendrag utfalla nälnlìgen i s_iön. Anen

hör väl till ie. Ven ’bläsa, andas’, sskr. aniti ’andas’, anila

’vind’, lat. animus ’ande’. gr. a'wsyßç 'vind’, got. uzanan ’upp

gífva впаян’, sv. ande 0. s. v.; jfr Anteil. Möjligen höra nägra

af de hos Lohnleyer DF s. 2 f. anförda tyska flndnamnen till

samma rot.

Angarn ag3gar`-'n (Radloñ' 1: 13 [1804], GS 6 Ö 31) pä västra 

gränsen al' Riala sn, Шкет skeppsl. Uppl. Detta namn anser

jag snarast förutsätta ett fsv. ’Aghnir ook sälunda. vara etymo

logiskt ìdentiskt med Agnaren. Med afseeude pá ljudöfvergàngen

1) I nrt. Locknevl nnförns former-no. Anen ock Spillern (de enligt

llppgift gängse), 1 art. Hycklìnge därernot Ален ock Spilfven. Donna

vzìxling beror pá de olika källor. som legal till grund för de nlika art.

Àrbetet 1 frâga зайти‘ nämligen, dä det griller sjönumnsformer, nästan

all själfständìghet. ock ett citat ur detsumma hnr blott uppgiften :itt

visa, det nägon af dess (1 nllmänhet goda) källor ineddelur den ifi-âge

varande uppgíften.

Sv. Мидии. ХХ.’ 3
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hänvisas till Byngaren, Lungen; jfr äfven Вуз}: Studier S. 61

not 1. Man kunde äfven erinra om nsv. vangen <- vagnen,

fangen ‹- fagnen <- fsv. fapmen, ehuru här öfvergången агат

till ng нападёт i slutljud. I fråga om afledningen jfr (den när

belägna) Addaren. Denna hypotes om namnets härledning stöder

jag därpå, att en fsv. stam ang- måst gifva ett nsv. àng, såsom

fsv. ange blifvit ånga; men Aghn- har öfvergått till Аир, lik

som (fapmer —›) fagn utvecklats till fang, hvilket bör skiljas

från nsv. fàng ‹— fsv. fang. För öfrigt må nämnas, att namnet

щади är ganska vanligt (GS 3 О 40 2 ggr. 1 U 38, l V37,

1 О 37 3 ggr). Angarn : Angsjön = Акцепт : Agnajön. Den

framställda tydningen af ordet förfaller emellertid, om man kan

uppvisa, att det är identiskt med soekennamnet Angarn (Wallen

tuna hd Uppl.), som redan år 1318 så skrifves. Man kunde

ju tänka sig, att den i denna socken belägna Angarnsjön (GS

5 ö 32) i шаге tider ьеш Angarn ось ш socknen i detta så.

som i så många andra fall direkt nppkallats efter sjön. Här

emot talar emellertid följande. Först ock främst vore ett sjö

namn af formen диван: från så gammal tid som år 1318 isig

sjalft mycket påfallande. Men härtill kommer, att detta socken

namn Angarn knappast kan skiljas från de öfriga synnerligen

talrika, måst i Uppl. ock Sdml. förekommande ortuamnen på

шаги, såsom t. ex. Eld-, F1at-, Gammal-, Hög-, Lång-, Run-,

8vin-, Tu11, Van-, Åker-, Östergarn. Dessa visa sig vara

sammansättningar med ett -gar-n, hvilket äfven osammansatt upp

träder som ortnamn. Hvad nu detta an- i ortnamnet Angarn

har för ursprung, är mig obekant, men första leden i ett korn

positum torde det väl ändå vara; man skulle ju annars vänta

ett nsv. 'Ånger-n. För dem, som nu snarast luta åt den me

ningen, att dessa ortnamn på тат ursprungligen beteeknat

vattendrag, förefaller det väl emellertid som ett (ШИК tal att

förorda skiljandet af sjönamnet Angarn oek det likalydande

soekennamnet i etymologiskt hänseende. Ställer man sig på dessas

sida, kan man för öfrigt just i tillvaron af detta sjönamn Angarn

(som knappast kan ha ett gårdnamn till källa, alldenstund någon

så benämnd gård eller annan lokalitet icke är känd från sjöns

omedelbara närhet) se ytterligare ett bevis för ens mening,

att ortnamnen på -garu ursprungligen beteeknat vattendrag.A

Men nu anser jag för egen del med anslutning till den under
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sökning, som F. U. WRANGRLl anställt rörande de orters topo

тай, som bära namn pá дед-п, att denna отец-111611 alledning

sannolikast betytt holme eller пазы dylikz2 осей att därl'ör ett

med detta -garn sammansatt 0rd @j kan lämpa sig som benäm

ning pá en sjö. Om härledningen at' detta -garn har jag ingen

mening; jag kan emcllertìd icke ansluta mig till BYGDÉNS Гуп

diga lörsök att etymologiskt íörklara detsamma. — Fsv. 'Aghnixu

Anten.

1) визит", mindre ofta швец (Antan Байты}; SVCCiâl.

ant. pl. Grääsnäs, Hermelin 1808` GS 1 V 36; Ангел-85611

Tuneld [11] 5: 14 [1790]) betydlig, längsträckt 536 i Kullings

ock Bjärke hd Vg. Knappast är, sàsom Schlyt. VGL 5. 555

med tvekan antager. 53611 densnmma som den i VGL IV. 11: 3

omnämnda. Alti l. ваш. Skulle emellertid sà vara fallet, 161-9

ligger i namnet Anton en i senare tider försiggängen analogisk

eller folketymologìsk ombildniug, ock ordet äi' kanske dâ att

ställa till Alten.
2)_an4ten (Hermelin 1803, Во11шап Vettern s. 19 [1840], ч

GS 2 Ö 33) Щеп 536 i Snañunda Isn, Sundbo hd Nke.

3) (Antan l. Änten? GS 3 О 31) liten sjö i Gunnilbo sn,

Skinnskattebärgs bär-gsi. Vstml.; se Änten.

Hvad detta namn betyder. är ovisst. Osäkert 111- för det

Юта, om 1 till sitt Ursprung bör sammanställas med 2 ock 3;

Se ol'van. Sannolikt hör ordet tillsammans med sjönamnet Anen

ook 511- hildat а1' den däri ingâende stammen — troligen genom

rî'ìrmedling at' ett. älfnamn —— medelst suflìxet -t; jî'r Multen : älf

namnstammen Mu11, Östen : älfnamnet Ösan. Med afseende pá

:lñedningen i Antan 2 mà päpekas, att sjöarna Anten, пинен

(2 ggr), Testen ock Toften äl'o belägna tämligen näru hvarzmdra,

sâsom Ганы: t. ex. 61- med sjöarua Lusten, visten ock Örten (alla

1 Gs 1 ö 32). Möjligen Ащеп en omljudsform mi dem

Sjönamn.

Àlltvalell, Se Antvarden 2.

Antvßrden — от uttalet ведал.

_ 1) (Andtvarden Hermelin 1818; Апачи-деп Н63е1- K. öfvel'

0g., GS 4 Ö 35) Ukna ock Dalhems sznnr, N. Tjusts hd Klm.

l) Svenska kungsgârdar 1. Tullgam s. 3 följ.; jfr шеи Byg

dén í Заплати 17: 25.

l"') Л: ön Sòdergßrn i Järken.
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2) (Andtvarden Hermelin 1818; Апатит enligt uppgift ofta

i gamla skìfjteshandlingar samt hos Höjel' K. öfver 0g.; Ant

чтец GS 4 О 35, sannolikt tryckt'el för Antvarden) Gärdserums

sn, N. Тушь; hd Klm.

För 1 har jag erhällit uttalsuppgifterna шиты-авт ook

шиты-п», det senal'e, som är vanligast bland allmogen, alltsâ

motsvarande ett àntván eller шиш; Юг 2 зашумел, med samma

ига] af 1 som i пашни, атомы», alltsä möjligen ànt'vál'an?

Det lider emellel'tid intet мне], att icke namnen ä desea sjöal'

äro frän ctymologisk synpunkt identiska. Für att dock en Шеи

skillnad värkligen existerm' i fräga oln del-as uttal, tala deofvan

anförda шт- ock вымыт-теша. Namnen pá dessa mittemot

hvai'andra liggande sjöar äl'o bildade af det {мн-151. prefixet

and- ’em0t’ = got. anda, besläktat med gr. olv-.í ’en10t’ о. S. v.

Den andra sammansättningsleden kan vara. fsv. adj. мы, по.

tvar ’tvär’, hvilken form växlat med l'sv. pvœr, isl. шеи‘;

jfr Làng, Mellantvären, Tváren. Man kunde ocksâ тетка pá

anslutning till isl. рта ’stäng, вшей’; jfr душ-впитает Dolg

pvari`’, samt тыква, stockaren, выведи о. s. v. Formen -tvar

den bel'odde i bäda fallen pä мака; rekonstruktion at' all

mogens {шт ellel' фит. 1 alla h'ándclser är säkerligen nam

net en analogisk onibildning at' ctt шаге Andvarden till еще‘:

‘апйчафег, motsvnrande ags. плачем-а о. в. V. ’motstâende'ç

jfr isl. Qndverör. Af зашша ord ill' väl äfven da. Andworths

skowgh Штат, nu Anderskov, »el'ter beliggenlleden ligeovert'onf*

I SD V nämues frän 1341 det фишка klostret Anduarthaskog,

som enligt samma källa uu motsvaras af Алым-51:03‘: bär Юге

ligger t. o. m. den öfvergäng and —› ant, som ofvan antagits ì

sjönamnet Алым-деп. Samma prefix ingáräfvenino. Anddalen

(pá Helgoland), säkallad мин dalen aabner sig Иве modden,

der ser over fra Brßupllandewfi Pâ summa sätt hat'va namnen

 

l) Ош förhůllandet mellzln dessu bůdn adj. se Karsten Prim. no

minalbìldn. 1:67 иск där бит-ад litteratur; jfr Tamm Uppsnlastudier

s. 33.

2) Snorrn Edda.

3) F. Mngnusen llos N. M. Petersen NTfO 2: 91 (1833). En пшшп

mening om delta nnmns npprinnelse uttulas emcllertìd i DYRLUNDS grund

Iìga ufhundling i AfnO 1885, s. 301 (z pel'sonnamnet 'An(d)worth < 'Atin

worth(er); jfr An(d)biorn ‹— Arinbiorn).

4) Rygh nHist. (Швеи. 1: 113.
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â de likaledes mittemot hvarandra liggande sjöarna Завета

ock ванны-п uppkommit af stammen i isl. зав-п ’gcgen’, vidare

Vedern, Stora ock Lillazfsv. viper. Se 1151- öfl'igt d. 0. ock

under dem anförda parallellen

Antval'ten, se Анны-11011 2.

Apllmgen__ap”lug’gen, 1 allmogens uttal apslmpfgen.

1) (GS 1 О 32) Frykeruds sn, Kils hdnVrml.: Aplungstorp.

2) (Aplungen Lotter с. 1750, GS 1 О 31; Aplung Höjers

K.) Чаны-а Emterviks sn, Fryksdals hd Vrml.: Aplung, Aplungs

torp. Gärden Арию; kallas är 1571 Ap1unga‘(:Aplungen

= Банта : Lottern, Bägna : Rägnaren о. s. и).

3) (_GS 1 V 31) Sunne sn, Fryksdals hd Vrml.; à GS капай

L. Aplungen.

De tvà sistnämnda sjöarna äro förbundna med en ä, hvilken

hos Hermelin 1808 kallas Aplungsälfven; jfr det analoga fór

hällandet med sjöarna Lungen ock Lungsälfven. Ett gott styeke

söder om Aplungen 2 pàträlïas dessutom namnen Aplungsmllet,

Aplungsásen, Aplung ook Aplungstorp. Med а1`вееш1е pä. llt`

talet -log- anmärkes, att i traktens dialekt u i denna ställnìng

uttalas som 0; jfr togg о. s. v. — Sjönamnet 111- 1 detta fall

тот allt tvifvel seknndärt i f`órhâllande till gärdnamnet Ap

lunga. Detta innehäller släktnamnet ’Ap1unger, som bildats af

den personnamnsstam, som ingär i fsv. 0. fda. Api”, fht. Afro

ock motsvaras af det patronymieum, hvarmed fht.Añ1ingehem~"’

är sammansatt. Pä enahanda sätt ha t. ex. fsv. ortnamnen Ак—

lunga Vg., Tutlunge Uppl. (jl'r fht. Zuzcilinga), Uñunge Uppl.,

Vidhlunga uppstátt af släktnamn pá 1ung, som bildats af person

namn pá diminutivsuffìxet -le (jfr t. ех. 1'111. Widilo); 311- isl.

Buölungar (: fht. Водно, ваша) ock fht.. ortnamnet Budiljngen;

se mìn afhandling om de svenska ortnamnen pá -inge, -unge.

'Nybildningar af motsval'ande gârdnamn pů -inge, -unge ììrn

тот Aplungen bland de mänga äfven t. ex. sjönamnen Orn

ungen, Bycklingen, ‘Рт-1113911, Tydingen, Yddingen. — Aplun

gen 1 är en subtraktionsbìldning af Aplungstorp, hvilkct mmm

l) Fursscll Sverige 1571, s. 109.

2) Om detta ord se Bugge Ark. 2: 167 samt Lundgr. Sv. lm.

Х. 6: Н.

3) Förstem. 12: 14.
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hetyder ’terp däl' en nf (de ofvau uämuda) Aphmgarna. slagit

пед’; om dylika bildningar se t. ех. Addaren.

Ум sjönamn är вшивая, icke besläktat med Гну. давка)

nsv. apel, hvilket ord d_âiremot 1113211- 1 Apalsjön (GS 4 О 32)

Sdml. ook Appelsjön (6 О_.30) Uppl. n

Агнец аг4кеп (GS 3 0 35) Ãtvids su, Bankekinds hd 0g.

Namnet förckommcr synncrligen ofta i fürbindelsc med Virken,

пашп pá en i närheten belägen sjö, hvarfór antagandet af en

ömsesidig раут-111111 ligger лёта till hands. Jag anser som никем,

att Virken erhällit sitt k frän Arken, pâ. summa ем som Käxen

omhildats till Käxten pä grund nf invärkan irán den närbelägna

камеи; jfl' äfven Kolsnnren, Mnlsnuren ш. fi. I närheten af den

förstnämuda sjön ligger nämligeu gärden ‘Правда, hvilket namn

tydligen afspeglar sjönamuet 1 dess äldre form, där vi âtcrfiuna
det vanliga Viren. För att emellertid Virken skulle vara ett

gammalt hamn, kunde tala den omständigheten, att sundet mel

lan sjön Sommeil ook Andersbosjön äfveu канав för Virken.

Men detta namn uttalas med akc. 2, sjönamnet däremot med

ako. 1; se härom utförligare under “гиен.

I-Ivad nu härledningen af namnet Arken betl'äifar, má näm

nas, att Rygh NG 1: 219 fórmodar, det den 1 vissa fno. 5111-11

папш ingâende stammen ark- kan ìnnehàlla ett älfnammhvilket

> möjligen härstammar frân isl. arka ’röl'a sig längsamt oek tungt

framäfl. Om värt sjönamn har ватта Ursprung, bör det med

nfseende pâ betydelsen jämfóras med Lummen, sàken, [тыквы]

о. s. v. Nu kunde man emellertid äfven tìinka pá Гну. ark

’kista’, ett gammalt germanskt ord som dock ursprungligen

lànats frän latinet. Hör ordet hit, är det ett s. k. jämfîìrelse»

наши med summa betydelse som t. cx. Kistevattnet (GS2 V35)

Bohusl.; ji'r äfven нашит о. s. v. Mera djärft vore att ctym0~

logìskt iörbinda. delina stam med g1'. dpyéç ’skimmnde'~

Jag anser dock, att samtliga dessa förslag till гуаши; af

sjönamnet böra vìka fór fóljande. Ol'det Агнец ’air enligt min me

ning bildat med den 1 namn pä nordiska vattendrag умете: vanliga

afiedniugen k. Det fürhäller sig till 110. sjönamnet Aren, fno.

Ari (Будь NG 1: 178, 398) liksom t. ex. fiodnamnet Шакал till

stammen Vis, hvarom se Veselângen, eller som Jurken, Tjurken,

1) Jfr (?) sv. dial. arka Rz s. 13.
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Отец till шпицев), тзщрйпвепъ Ören. Sgmma stam uppträder

Шеи i sv. Arasjön (её 2 О 39), Aresjön (3 О 38), Arsjön (1 V 38,

1 V 36), Arnsjön (3 О 35). Arasjön ligger vid {дм-деп Ammo,

пушке: пашп kan гудя, pá ett med fno. Ari identiskt sjönamn.

Betydelsen är sannolìkt ’örnsjön’; jfr isl. ari, ty. aar ’örn’.l Af

det otymologiskt ytterst нага samhöriga sv. örn komma naxnnen

Örnsjön (_GS 1 V 37, 1 V 36 Vg.) ook Örnebäcken (4 О 38

8шй1.). Namnet utgär alltsä fl'än ett urnord. ‘макак : isl. ari ’örn’

= Tjurken итога. 'peurakaR : fsv. piur ’tjllr' = (?) Örken ur

пот. 'Aurakan : sv. ör.

Asbrunnen aßsbrunfnen, enl. uppgìft nlotsvarande rsp?.

‘Arsbrunnen (Arsbrunn Wieselgl'en 3:120; Assbronnen GS 1 О

37; Asperun Schlyt. VGL Reg. under Saxsior, Wìeselgren

auf'. st.) Bosebo sn, Västbo hd Smäl. Namnet är samman

Ratt af' ‘Ы. sv. ars ш. ’säte, bakdel pä människor’ ock (Ы:

brander, sv. brunn. Formen As- innehàller dialekti'ormen

Ев, den pâ -bronnen dialektformen bronn, hvìlken f`órekom

redan i тёк? Här föreligger väl ett skämtsamt eller недет

ишае jämíïìrelsenamn af samma art som andra. i öfversìkten

анаша; jfl' med afseende pá betydelsen äfven Halen, _gum

pen. Sammg i`órsta led {пейз- väl äfven i Assjön (GS 2 О 37).

Ass-sjön (2 О 36); jfr деканы. Sjön är belägen пита den be

шпаг: större Mäjsjön (eg. ’storsjön’), ook numnet kan dä hafva ‚

afseende pá dess relativa шепнет. Möjligen syftar_f_1et dock pä

formen, i hvilket fall sjönamuen Ballsjön (GS 3 О 40 2 gg

1 V 36) ook ванны-п (1 V 37) böra jämföras: dessa ord äro

nämligen säkert sammansatta med Sv. ball ’testikel’. — Enlìgt

Schlyt. auf. st. är det стоны, att den i VGL IV. 10 omnämnda

Saxsior äx' ватта sjö, i hvilket fall вшивая. namnet Asbrunnen

‘Ore at" tämligen ungt datum. Nu ligger emellertid лёта. As

hruunen eu sjö, som ännu ì dag канав Saxsjön; dock är denna

belägen поп‘ om Mäjsjön ock icke, säsom man af ordningen

mellan de uppräknade sjöarna skulle Уйма, söder om denna:

man kan sälunda icke utan vidare ìdentifìera den med den i

VGL omtalade Saxsior.

l) Detta ord iugůr äfven t. ex. i sv. gàrdnnmnet Areved, cg. ‚Ош

skog', hvarsf Arevedssjòn (GS 1 Ö 38); jfr Еву. persounalnnet Ar(n)vidh.

2) Södw. Ordb., Nor. Asc-hw. gr. § 120 umn. 2.
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Asknken, motsv. rspl'. штампе).

1)__Stora. ook Lilla (Arskaken Wieselgl'en 3: 118; Askaken

GS 1 0 39) Lidhnlts sn, Sunnerbo hd Smäl.; näraTorserydssjön.

2)l (Askaken GS 1 V 35) Frändefors sn, Битые hd Dalsl.;

n'ára Hästetjorden.

3) (Askag GS 1 V 35) Hjärtums sn, Inlands-Torpa hd Во

husl.; nära Orsjön. Namnet saknar best. art. sâsom ot'ta 336

namn i dessu traktor.

Ordet är möjligen eller fattas väl ätminstone som samman

satt med ars (se föreg.) ook fsv.-sv. keks,2 som väl här tillsin

betydelse är att jämfóra med det besläktade fsv.-nsv. кока, jt'r

med afseende pä 3 bohusl. asepryl ’stryk' ook kaga Жака”;

1 sä fall ännu ett skämtsalnt jììmförelscnamn, hvars egentliga

innebörd framstär tydligare, om man vet, att de tre sjöarna äro

smä samt belägna invid betydligt större sjöar. Tankvgângen

vore alltsä ungefár densamma, som enligt min mening gifvit upp

hoi' till sjönalnnet Dättern vid Vänern; 311- äfven пашен. Emel

lertid har man sannolikt härmed ej träffat uamnets тата här

ledning. Man kan nämligen ej gärnn skilja dessu namn frân

Àskagen eller t'rän 110. sjönamnet Afskaaken. Sannolikt ha

nrsprungligen alla dessa sjöar burit summa namn, som seder

mera undergätt folketymologiska ombildningar i den ena eller

_ andra. riktningen. Se närmare Ãskagen ook jfl' sâirskilt ä.nsv.

Манекен, nu Ãskagen 2.

Asken (Lotter c. 1750) Nordmarks hd Vrml.: trädnmnnet ask,

fsv. asker o. s. v.; „111- sjöuamnen Alen, Шёл-кап o. s. v. Sjön kallas

nu Askesjön; 311- samma namn à GS 1 V 31, 2 V 31, 1 V 33.

Bland inländskn namn pä vattendrag erinras för öfrigt om Ask

viken (GS 4 O 33) samt fsv. Askubœkker (VGL IV. 16: 13),

möjligen Askebàoken i Milltorps sn, Vadsbo hd,4 hvilket namn

kan förutsätta ett osammansatt namn Aska,i hvilket fall Anku

är gen. definitivos (nbäcken Askw). At' индианка пашп hör hit

fht. flodnamnet Aschinza. Detta trädnamn är en proportions

vis sällsynt beständsdel i de germanska ñod- ook sjönamnen.

 

l) Nunmet är enligt uppgift numero obekant för allmogen i танец.

2) Detto ord ingàr äfven i àtskilliga andra оплати; se Рани“. s. 59.

в) Nilén Ordb. Sörbygdm. ‘

') Enligt Schlyter Gloss. làg den dock troligen vid Askebärga ì

Упав sn, Vndsbo hd.
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Asmundl (GS 3 Ö 31), Щеп 336 1 Skìnnskattebärgs bärgsl.

Vstml. I betraktande däraf, att de likaledes vstml. sjönamnen

Ingfasten ook Äskiln samt данайцев, Purhàksen tydligen inne

hâlla personnamn, är det troligast, att bär det fsv. personnamnet

Asmund ingär2; jl'r Asmundstjärn (GS 1 V 32) Vrml.

Aspen.

1) as4pen (Bul-eus K., Blav. 2: 29-«30 [1663], Tuneld s. 170

[1741], Hermelin 1808, GS 1 V 36) Lex-ums sn, Vätle 116 Vg.:

Aspenäs. Omkl'ing Aspen ligger häradets vackraste trakt med

rik löfskogsvegetation (ek) ä de södra. strändernîz.

2) 1333116112 (Broocman 2: 714 [1760], GS 3 O 35) pä grän'sen

mellan Ãsbo 311, Göstrings hd, ook V. Hargs 311, Vifolka hd Og.:

Aspetorpet. __

3) aŕpen (Hermelin 1804, GS 3 0 33) Julita 311, Oppunda

hd__ Sdml.; jfr мрад (äldre ‘Aspan?), som frán Aspen utfaller

i Oljaren. __

4) (GS 5 O 33) mycket liten 336 1 11616 su, Hölebo hd

Sdml.; jfr i näl'heten Björken 8. Namnet användes icke mera.;

àtminstone var det obekant 161- 111111 111е66е1а1°е frän socknen.

5) вв‘реп (НегшеНп 1802, GS 5 O 32) Sval'tlösa hd Sdml.;

31'1- Aspudden. Sjön har't'örut kallats Väfsla.-3 l. ‘триада-33611

е111. Palmqvist Botkyrka 311 s. 57 (1878).

б) as4pen (Lotter c. 1750, GS 1 V 32) Längsernds 311, Gill

härgs hd Vrml.

7) вырви (аврал) (Gs 2 Ö 32) Fìlipstads bärgsl. Vrml.;

kallas nu vida vanligare припевами (àgpetjfjn): Asphyttan

(Asphittan âr 1620*), hvilket namn själl't bildats at' sjönamnet

Asp(en). Jl'r äfven Asphytteälfven. ._

8) asßpenï’ (Hermelin 1803, GS 2 О 31) Lindes 311, Lindes

bärgsl. Vstml. _

9) Stora ock Lilla, as"pen (lfuneld s. 82 [1741], Grau s. 58

[1754], Hermelin 1801, GS 3 O 31) Västanl'ors 311, Norbärgs

härgsl. Vstml.: Aspbenning, Aspatorp, Aspklinten; jfl' i när

heten Björken 4.

 

1) Sjön var obekaut för min meddelßre frân orten.

z) Ex. se Lundgr. Sv. lm. `X. 6: 19.

s) Jh' gůrdnamnet Väfsla. (— fav. теневые 1447, е111. Vndst.

kl. jordeb. 3. 244.

4) Enligt handl. i Norask. ark. 2: 732.



44 HELLQus'r, заёмщик. ХХ. 1

Det fìnns intet вы! att betvifla, att ordct är bildat ага-316

numnet asp, Гну. asp, isl. евр f.; jfl’ Alan, Björken, Furen, Gran 0.

s. v. Lika Шей som sjönamnet вдел-цеп har det sálunda uppkommit

omedelbnrt al' de. rötter med grundbetydelse ’glänsa о. df, till

Мушка dessa bäda 0rd saunolikt höra.1 Samma trädnamn in

gär âifven i Гоните jönamn: Aspen, sammanhängande system

af smä sjöar mellan Häls. ook Папаша“ samt namn pá en Шеи

sjö i Säters sn, Dalarna (GS 3 О 31); vidare ä.sv. Aspen;s

nu Stora Aspen i Aspeboda sn, Палата“; nSv.Aspungen, Asp

làngen, no. Asperen (fno. Aspir) ook fno. _.Aspi,4 samt sv. Aspe

sjön (GS ö U 38, 2 V 34), Aspasjön (3 О 31), Äspesjön (1 Y

З? : koll. äspe). Möjligen har äfven här funuits ett fno. ЕШ

пашп Espa, (: Qsp), se Rygh NG 3: 203. Samma sjönamn fsv.

’Asp(e) ligger antagligen till__ grund för затаившие: Aspdal,

hvarzlf nu Aspdslssjön (GS 6 О 30) Uppl.; jfr Yngersda1:Yn

garen 0. s. v. Jfr för ага-55: t. ex. ЕМ. Aspaha (Försteln. 2: 114).

Att (Шпица af uttalsnppgifterna ook gärdnamnen liar i fsv. паш

net тат bäde en- осн tvästafvigt. Den senate formen, ’Aspe

= fno. Aspi, kan öl'versättas med ’aspsjön’ ook jäml'öras med

Еды-кап (<- Вышке).

Asperun, Se Asbrllnnen.

Àsplůllgell asßplog2gen (ássplů'nngän Almqvist 1842.).

1) Norra 00k Södra. A. (Hermelìn 1803, GS 2 О 34)

Askersunds sn Nke; jl'r Aspsströmmen, i fsv. kallad Aapa.,

Aspoam,5 som är sammansatt af de frän N. ock S. Asplängeu

utlöpande vattendragen, eck Aspe bruk.6 som drifves af uämndu

sjöars añopp; jfr äfven ön Aspen. Se utl'örligare Bohman Vet~

tern s. 34 (1840). __

2) (GS 3 Ö 35) Malgesanda sn, Ydre hd 0g.; nära F61»,T

на11-, Värmlángen. Inom soeknen ligger gârdeu Aspenäs.

 

1) Se förf. Etym. bemerk. s. XII not 1. — Den af V. Е. ОМАХ

i Nerikes Alleh. 1899 nr 29 föreslagna härledningen ir nf ljudlìgu

вы] omöjlig. _

2) Faller egentligen ej inom omrůdet för denne вшивания; jfr

inledningeu.

3) Dipl. dalek. 1: 297. ' 4L) Se Буди NG l: 182.

5) Vadst. jordeb. s. 217.

6) Tuneld s. 78 (1741) о. s. v.

7) Likaledes bildat af ett trädnumn.
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3) (Aspelongen G. 1:8 l'eg. 16: 631 [1541]; "Aspelängen

VetAH 18: 291 [1757]; Asplàngen GS 3 О 0. 4 О 34) Västra

Husby sn, Hammarkinds hd 0g. Förbi sjön drog i forntìden

den stora skogen Aspvip, är 1280 skrifven Aspwid (SD 1:5723).`

Ordet är bildat (medelbart eller omedelbart, se uedan) af

trädnamnet aap (se nä-rmast Aspen) ook adj. làng, fsv. langer

(Se Längen). Asplàngen : Aspen = Björklàngen : Björken =

Eklângen : Eken Samt Förlângen (<- Fyri) : Furen. Enligt

uppgift skulle dock прицеп 3 ha fätt sitt namn affìsksorten

asp, som Юте Göta kanals anläggniug rikligen iörekom i sjön:

numera fängas blott en ock mman, men de som fängas där äro

gauska Stora. Mot deuua. härledning är vìsserligen i ock för

sig själft Еще: att inv'ánda. Att sjöar llppkallas едет det 11311

slag. som där i stöl're myckenhet förekommer, är mycket van

ligt. Jag erinrar i första rummet om шаман, om namnen

Abborrsjön (Abborra, Abborre-)2, Abbortjäfrn,3 Abborrgöl,4

Abborrvattnet,5 Выпивши,“ Brmm(n)1;jä.rn,7 Braxengölß* Fisk

вши (se Штамп), еёдщешбп,“ Gäddœwatmet мамаш,“

Gaddœnjärm“ высшим,” Gäddträsketfl* K\1f(ve)tjlà.1°n,14

Kvìdden, Laketjärn (311- i laketiernan 1492 enl. Dipl. dalek 1: 148),

l) Socknen kallas i ett diplom af ат 1382 Husaby-Aspwid; se

Styife Un. s. 182.

2)Gfs20402ggf,31')4o,1039,1V332ggf,1V37

7 ggf,1ö 37 3 ggf, 1 v 36 5 ggf, 2 v 34, 3 0 32, 3 ö 31,

5 ó 31.

з) es 1 v 37 3 ggf,1v 36,11’ 34, 2 0 34,1 V339ggr.

1v 32 10 деп-(19), 2 о 32 4 ggf, 1 ö 317 ggf, 3 О 31.

4)Gs2ò40,3040. s’)G.s2v35.

б„333032. 7)GSlV332gg1-.

s)Gs3ò34~

9) Gs 2 ò 4o, 1v 37 2 ggf` 1 С) 37. 2 ö 33, 4 ò 31. Jff

fsv. зги-апатией Geddoso SD 3: 90 fràn 1312, Uppl.; Gœddasyo, 1111

Gàddesjon, SD NS 2: 135 fràn 1409.

l")GS1V36,2v35,2v33.

11) GS 1 v 33 3 ggf, 1 v 32 5 ggr, 2 v 32, 2 ò 32 2 ggf,

1v312ggf,20313ggf,30314ggf,eö31,3030.

12)е$2040,2039,102173037..

Ш) Nordlinder Sv. 11n. VI. 3, i Luleà.

1‘) Gs 1 v 34,1 v 33 3 ggf, 2 v 33,1v32 3,59, 2132.

1 V 31, 2 V 31., alltsô. blott i Dnlsl. о. Vrml.: lìskmnnnet Ша. (jfr

111-, Шиша).
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Laxsjön (se Lnxfjlllen), Malasjön (se Malen, hvilket uamn doek

själft ej hör hit), Mörtsjön,1 Mörtvattnet,2 Mörttg'lh'n,‘i Sarfsjön,

Sarñjärn (Se Sarfven), Siksjön,4 ЗИМЫ-11,5 Ulkasjön Skä. zulk,6

Àlekniggen o. s. v., Älingsjön,7 Örkyttjärns 111. Н. mera osäkra

fall; jfr fno. Aurriöavatn under Hurr samt Sutaresjön under

Sntarc. Flertydigt âir Gössjön (GS 1 V 36 Vg.) Men emot

:itt förklara sjöuamnet ur fisknamnet asp” talar fsv. Aspwip,

som icke kan förbindas med detsamma ook som man, dâ skogen

1 forna tider sträckt sig öfver sjön, ieke gärna vill skilja. fràn

sjönamnet. Numara. finnes emellertid just ingen aspvegetation

kring sjön. _ Hvad den Гну. formen beträñ'ar, är Asplángen 1 icke

bildat direkt nl' падавшие: asp, utan medelbart genom ström

namnet Aspe.. Det iörefaller mig (1311101- sannolikt, att 111011118

tone denna sjön i fsv. tid burit пашней ‘Авро1апвег. All

deles analoga fall ¿tro Säfve, Vese, Vir, Ãmmelàngen, den

senare 1 närheten :1f припева 1. 0111 nägon at' de äar, resp.

bäekar, som stä i förlriudelse med de bäda andra sjöarna, 1 äldl'e

tider ät'venledes haft namnet Aspa, kan jag ej afgöra.

Aspungen es“pugen2 (Holmb. Bohusl.2 2: 169) 1 Svarreborgs

hd Bohusl.; atledning at' trädnamnet asp; se Aspen ock Asp»

lůngen. Med :lfseende pá afledningen ji'r t. ex. Aplungen ook

Hällungen.

ÀSSbl'Ollllen, Se Asbrmmen.

маками, se Askakell.

Ашшдеп assunfden, assun’ (àsùnnd Almqvist 1842), 111111110

gens uttal ~ utom den senare 1110111 alla samhällsklasser mycket

1) Gs 3 ò 40,1 v 37 2 ggf, 1 v 35, 2 v33,4033,5033,

40322grr,5032,6032,2031,3031,40312,581-,

50312ggr,60312ggr,öòßo,eò3o2ggr.

2)GSIV35,2V34,2V33.

3) GS 1 V 33 2 ggr, 2 V 33 2 ggr,1 V 3212 ggr, 2 V 32

2 ggr,10 32, 2 ‹'1 32 4 ggr,1V 31 3 ggf, 2 v 31,10 31 Gggr,

2 Ó 31 4 ggr.

4) GS 1 V 36.

5) Gs 2 0 34, 1 v 32. ‚т no. siksjeen (ее Rygh NG 3: 418).

Af nnnan härledning är däremot möjligen no. sjönamnet швец (jfr

Rygh NG 1: 285); se dock under Slll'fven.

6) Falkm. s. 206.

7) Gs 1 0 37. в) Gs 1 v 32 vrml.

9) 0m detta ord ock dess förhállande till trädnumnet se Hellq

Etymol. bemerk. s. XII.
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Рапида formen —— dessutom aßseng; äfven Ãsunden, hvarom nedan

(ша: VGL IV. 11: 3; hdskr. L. Манит: Asiwnde; aswndhen

Sturekrön. v. 6116 SFS; Asson ä en utländsk капа frän

1554;‘ Asungen Lacus Blav. 2: mellan ss. 29-30 [1663, il ett

aftryck af Витей karta латыш]? зашша form enligt Lindskog

5:273 för öfrigt твид i ваши handlingar; Asund Tuneld s.

1\'0__[l74l], [Ацтеков 4: 272 [1814]; Asunden Höjer 2: 1123. GS

1 О 36, 37 -— Ãsunden Hermelin 1808, Lex. 7: 620 [1866,

jämte малаец ock Arsundem] samt fiera historìska arbeten

säsom t. ex. Geijer Sv. folkets hist. 1: 207, Odhner Sveriges, Norges

oeh Daum. hist. s. 105 [1876] m. 11.); этот sjö i Redvägs ook

Kinds hd Vg. Enligt en шаге meningß skulle sjön ha sitt

namn at' ân Ätran, som ñyter igenom den, ook at“ de туй sund,

genom hvilka den delas i tre mindrèI sjöai'. Denim uppfattning

ё? emellertid ohällbnr. Матвею senare led är, sâsom bl. а.

Rqv. 2: 625 nntagit. en utvidgad form at' det t'sv. sbst. und

`sjö’, som närmareI omtalas under Umlen, Ulmen: se ПШ

linnen o. s. v. Däremot каппа meningarna vara delade i

{газа om den t'öi'sta sammansättniugsleden. Sjön är omgifven

at' höga äszir. af' hvilka en вычет den frân Sámsjön, hvadan man

snarzlst vill i'örmoda, att ватта fsv. Ев, sv. ás ingär inamnet,

hvaraf цех. sjönamnet Oppásen (Oppäsen) шкивы; ’air bildat. Den

allmäunaste meningen соте dock vara, att ordet är sammansatt

med fsv ‘Ев, isl. áss ’gnd’ ook sâlunda egentligen betyder ’gilda

Sjön'; se llììrom utfórligare Дыши, Ãsumlen. Asunden skullei

senate Гане: vara cn af de icke fä heliga eller ät gudomlig

heter hälgade враг, som vi i det гоните skola päträfîa ook till

[Миш Fór öt'rigt med större eller mìndre записные: Alguten

ook Allgunnen böra räknas; se нщеп. Med afseende pä ä

fnrmen anmärkes, att fsv. â bär ej öfvergätt till à pá grund nf

sin ställniug i Маш’: obetonad stat'velse.- Formen Ãsunden,

Мню: uttal enligt uppgift allm'ánt förekom pá 1850-talet, har

ванной!“ berott pá infiytande f'rän skriftcn, där denna mera riks

Sprâksmässiga form i början af vàrt ârhundrade stundom före

 

l) Sc Ahleuius Sknnd. knrtograñ 16zde ärh. s. 87.

2) Alsungen Blav. '2: 33 âr цанги] tryckfel för Asungen; se

Мышцы‘.

3) Se i. их. Lex. 72 620.
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kom; nu är den hufvudsakligen inskränkt till идёт. hìstoriska

nrbeten ос]; läroböcker. __

Ахагеп akßsarîn (_Axar[e]n Thani Sthlm s. 299, GS5 033;

Axan SGU Aa 50: 6), Шеи sjö i Grödinge su, Sval'tlösa hd

Sdml. Namnet bör säkerligen härledas frän fsv. пат. ax n.

‘Зине’ ock har väl afseende pá sjöns litenhet. Ordet 311351- iät

skilliga med sjö sammansatta sjönamn, hvilkq samtliga betegkna

ещё sjöar. _Sá förekqmmer Axsjön GS 3 О 36 7 ggr, 4 О 36,

1 35, 4 35, 3 О 34 2 ggr, 2 О 33 2__ggr, 4 О 33 2__ggr.

5 О 33, 2 О 32 (Stora ock Lilla A.), 5 О 32 2 ggr, 4 О 31

2 ggf. 'Möjlìgen har Axaren i шаге tid 'áfven hetat Axsjön,

шеп ei'hällit afiedningen -aren frán den brcdvid liggande större

Getaren. Ex. pá dylik invärkan se under Агнец, Kolsnnren,

каши. 1 annat fall l`órhâller sig Axaren : Axsjön = Agnaren :

Agnsjön. Formen Axan ansluter si),r till Пытал, Àdran o.s. v.:

jt'r att SGU äfven använder formen вен-2111161‘ Getaren. Se

für öfrigt Axen. _.

Axen (Broocman 2: 94 [1760]) Malgcsanda su, Тат-е hd 0g.;

канав nu Axsjön. Samma. 0rd {идёт isjönamnen Ljusaxen 00k

Svartaxen Dalarna. Axen : Ахвгеп = Björken : Björkaren о. в. v.

0m anledningen till att пашней icke har шинам-деть; neutrala.

genus se впиши.

Bnllsjön, se Asbrunnen.

Barken.

1) bnrakuan2 (GS 1 V 38) Källsjö su, Fauräs hd, ook Nöss

linge sn, Himhlcnhd Hall.

2)l (GS 2 О 38) Щеп sjö i Asa su, Norrvidingc hd Smäl.

3) i sammansättningarna ветвь, вы», stenbarken.

Samma namn bäres ocksä at' de sjöar, Nona. ock Södra ваг

ken,`’ efter [пушка Norr ock Söderbärkes socknar i Вани-па

uppkallats. De ЖЕ". benämningarna pá dessa senare,Nordberkia

(1372) ос]: sudherberkia (1373) Styffe Un. s. 244, äro tydligen

bildade at' den stam, som ingär i nämnda. sjönamn. Socknarnn

hafva i äldre tider utgjort en enhet, hvìlket framgär af benâim`

l) Uttnlsuppgift ej lemnad.

2) Si» Tlmcld s. 101 (1741) 0. s. v.; ullnl enligi- Almqvist (1842):

banka'n.
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ningen вех-11111 sokn i handlingar af âren 1352 00k 1373, Styiïe

Un. s. 244. Denna form ock Berkium äro pluralformer till ett

‘вмиг, säsom вшивая sjöarna канате. Socknens namn är

alltsâ bildat pä samma sätt som ortnamnet Loka: (Norra ook

Södra.) Loken. I ей. fall är det nuvarande namnct Barken en

ombildning af ett шаге Bœrkir af samma slag som den, 1111111‘

igenom Вёл-кап: 1 Ög. fätt namnen вдел-наган ock Björken. Sock

nen ‘вех-1111112) har sedan delata i Nordh- ook Sudhirbœrkia.

Det iörra törekommer t. 0. Ш. omvänt som namn pá sjön(Nom\

Barken).1 Ordet 1161- väl härledas ur fsv. bal-ker, sv. bark,

motsvarande isl. bçrkr о. S. v. ’skal pä мамаш’ ‹- urnord.

'barku- ock sammanställas med sjönamnet Borken. Jt`r 110.

älfnamnet Berka. е- fno. 'Berkazbçrkŕŕ2 Anledningen till nam

пе! torde vara svärt att utgrunda; jfl' under Визитов, ниш-

gůrden. Den hos bark i vissa trakter at' det nordiska spräk

nmrádet (Rietz s. 23) t'örekommande betydelsen ‘мутит, envis

människa’ (jfr dalm. barkun ’sträf, kärf') är вины-Идеи 1111

ung, t'ör att den skulle kunna ligga till grund 1211- sjönamnet.

Emellertid má nämnas, att man àtminstone für Bax-ken 1

kunde tänka pâ en annan förklaring. Ol'det uttalas med akc.

2 ook kan sâlunda väl innehälla best. formen af ett fsv.‘ba.rke,

motsvarande isl. barki ’hals, strupe’ (jfr sjönamnen Lànghalsen,

Strnpen), kanske dock i en 'zìldre ook hos väru sjönanm synner

ligen vanlig betydelse af ’gap, svalg’; jfr t. ex. Овраги, Ginnin

gen, (Мирен о. s. v., alltsâ ватта bet. som fórekommer hos det

med barki beslììktade gr. ofipuyi. Det fno. том-1:1 ingär 011111011

namn ook syftar dä pá nägon klyfta eller dylikt, efter hvilken

stället uppkallats, se Rygh NG 2: 236. Emellcrtid vill man

ogärna skilja щипнет frän Borken. Samma stam ingär väl für

iìfrigt i fno. Barknafjçrör, för hvilket enl. Будь Studier s. .")7

möjligen ett шаге 'Bçrkn ligger till grund. -— Den rent teore

tiska möjligheten, att пашни är rotbesläktat mcd sskr. bhräjas
bglännande', sv. мы: о. s. v., anser jag bär sáväl som i fràga

um Шах-кед at'gjort böra lemnas ur l'äkningen.

Barsâttel'nll baŕsätftern (Barsätern Thani Мук. s. 13; Bar

sättem GS 4 О 33) Gàsinge sn, Daga hd Sdml.: Barsätter, ctt.

игр; ofta äfven kallad ватным-115611. Pä grund nf' ordets senan»l

1) Dipl. dnlek. 3: 58 under formen Nordberkium.

2) нуди NG 1v. 1: 134.
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led sel' det nt, som om bär gârdnamnet ligger till grund 101

sjönamnet; jf'r ищет, Drìittingen, тайком, Krmbbnrpen о. s. v.

Liknande södermanländska ortnamn äro ganska vanlniga'; jfr

Вал-110111101‘ <- fsv. Bieerchaasßeter1 (SD III frän 1338) О. Ving

äkers sn, Björsätter ‹— fsv. Birkesœter (SD frän 1337) Björk

viks sn. Doek mä framllällas, att sjön stâr i förbindelse med

en ä, soin â. kartan kallas Sätterân : Sättran, Slttertorp. Att

dömma al' det förra af dessa gärdnamn har den väl ìifven haft

namnet Sättran. Det 111- naturligtvis möjligt, för att ieke säga

sannolikt, att sista leden i sjönamnet härstammar frän detta älll

namn, ‘замши, hvilket dock 1 0111 tur mâste unses betyda ’säterâdç

‘111- 111ош de nämnda gärdnamnen 'zifven Шамот, som är beläget

icke lângt frän äns utlopp ur sjön Gällringen. Al'sv. säter, fsv.

несет, 181. setr förekomma för öfrigt Sätersjön (GSl 4 31), Sätar

tjärn (2 V 32 3 ggr, 1 V 31). ваш-0051111 (3 О 35 : san-asie,

3 33 : Sätra., d20: ваш-а OCk Sätraborg).

Bastfoten basstfozten (ММ/0111) (GS 2 Ö Lungsunds

su, Filipstads bärgsl. Vrml.; möjligen al' fsv. sv. bast n., mot

svarande isl. bast о. 0. v., ock fsv. toter, sv. fot. Med afseende

pá första sammensättningsleden. jl'r Bagtesjön (GS 1 О 38),

Bastsjön (GS 3 39 2 ggr, 2 0 38, 3 O 36), Bsstgölen Ydre

hd, Bastfallet U. Färnebo su Gästr., вызван (SGU Aa 40: 17')

Vg. samt важен, Nwergàrden. Doek kan man 1 vissa af de

nämnda med Baste», Bast- sammansatta vattendragsnamnen sna

rare misstänka, att det 'zil- badstuga., bastu som _.ingär. Jfr

Basteberg ‹- Baszwtfuobergh (1500)? Motala sn Og. samt 1

frágil 0m bet. Gârdsjön, Husesjön, Hyttsjön, Kvarnsjön, Kyrk

sjön; se Hysingen. Hvad särskìlt Bastfoten beträ-ñ'ar, har en

meddelare upplyst, att törsta leden kan utgà frän ctt 10000611

stuwu. 'Med afseende pá den senate leden erinras ош de 1110.

fjordnamnen Ofòti, Olmfóti, det 110. insjönainnet Fort'oten (Ene

bak) samt vìken Foten (Indherred).s Det 511- tydligt, att 11111

bildningar af sv. fot, isl. fòtr 0. s. v. tîìreligga. А1' andra

1) Med nfscende pá (1011110 ljudöfvergàng jfl' fsv. Biœrkanor (1312),

nu важные, Н1111п110 011 Uppl.

2) Vndst. jordeb. s. 24. - Om sainmansättningsformen baste,

bast- se äfven förf. Sv. 1111. XV. 6:1 följ., Ak. Ordb.

s) Se Rygh Stud. ss. 31, 32 (med 1101011), 80.
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värml. sjönamn, som bildats af uttryck för kroppsdelar, erinras

ош Degerlofven, Knon, Knäsjön.

Вене“, .se Bällen.

ВещшиЦеп), se Bllrgund(en).

Borkel'll, Se Вёл-Нет. "

Besslingen besßligen2 (GS 3 0 32), liten sjö pá gränsen

mellan Lindes ock Fellingsbro amar Vstml. Кашне: förutsätter

ett fsv. 'bitlinger ’liten bit, liten smula’, diminntivum af fsv.

biti ’bit’, motsvarande sv. dial. bete. I sjönamnet hariöfvergätt

till e pä samma sätt som sv. flsk till dial. fesk о. s. v.; jfr for

теша Vesten ook visten. Med afseende pà öfvergängen -tt>

-al- jfr sv. nässla, чаша < щепа, vatle о. s. v. Namnet 11.1- ety

mologiskt identiskt med no. Bisslingen, пушке: förekommer som

benämning pá tvâ. tjärnar ock dessutom som höjd- ock вёл-анаши;

se Rygh NG 1: 227. I fräga om ljudöfvergängen idet no. nam

net kan t. ех. no. gárdnamnet Beslungen af ä. вопил; jäm

fóras (Rygh NG 3: 208). Den svenska sjön har sannolikt erhällit

sitt namn 1 jämförelse med den större Vedevägssjön, i hvars

närhet Besslingen 211- belägen. Л: пшена, Knlfven o. a. Den

af V. E. ÖMAN i Nerikes Alleh. 1899, nr 47 {штатная härled

ningen af namnet 5.1- af sprákhistoriska skäl oantaglig. — Fsv.

‘Этикет. _

Besten (GS 3 Ó 31) Ramsbärgs sn Vstml. är tryckfel för

Besten; se Bieten.

Billingen bilslígen’ (Hermelin 1808, GS 1 V 32) Stafnäs

sn, (ИНЫМ-35 hd Vrml.: Billingsbärg. Namnet är aflett af Тет.

buder, sv. (plog)bi11, isl. bildr m. о. s. v. samt har afseende pá

sjöns form, hvilken har en slàende likhet med en plogbill.

Samma nordiska ord ligger till grund ŕ`ór ätskilliga. västnordiska

Ortnamn t. ex. det pà samma ваш som vál't sjönamn bildade no.

säternamnet Billingen samt holmnamnet Bile (<- fno. ’Bílda.),

där äfvenledes formen gifvit upphof till namnet (se Будь NG

1: 354). Möjligen är äfveu sv. Billsjön (GS 4 Ö 36) att 351111

1`бга. Däremot är ordet ej att förbinda med no. sjönamnet

Кошке ook Sßndrc Bìllingen, ty detta kommer af fno. billingr

’tvilling' enligt Rygh NG 3: 213, 233. _ Att afgöra, om 111113

namnet Billingen (Гну. Biuinger, Billingh VGL IV. 11: 2111115

namnet выпивал (Dal, Fernow s. 8) ock önamnet Billingen,

Sv. ‘индии. XX. 2. 4
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Kolbäcks sn Vstml., höra tillsammans med sjönamnet eller hafva

annat Ursprung, kräfver en замша undersöknìng. — Fsv. 'Bil

dinger.

Bjelken, se вишен.

Bjerken, se Вил-вел.

Bjersen, se шип-вен.

Bjuren bjulren 1. Bjurn bjmm (muren Gs 4 ö 33>F1ens

sn, Villättìnge hd Sdml.; äfven капай Fräkentorpssjön1Frä

kentorp; af fsv. biur m., motsvarande isl. bjórr ’bäfver’. Det

nsv. bäfver är Шиш: frân en mlt. motsvarighet till dessa отд.

Sjön har fâtt namn pä. grund af sin form, som — att dömma

:1f капал — i hög grad pâminner om bäfverns. Af samma ord

äro ätskilliga sv. sjönamn bildade säsom Bjursjönl, Bjurvattnetf,

вантам 3, Bjurbäcken4; 'áfven fsv. gärdnamnen Bywra

gyl (Шуи-561») Rysta sn 0g. (1322) SD III samt Biwrss

‘паек i Undenäs sn Vg. (14.47).5 I dessa fall har dock паш

nets upprinnelse sannolikt i allmänhet en annan grund, näm

ligen den att bäfrar uppehällit sig vid de nämnda sjöarnas

str'ándel'. Bäfvern har som bekaut i Гоша tider funnìts öfvel’

hela чёт: land, sà Шиш: del; ты вкодьешсыб I Sv. postortlex.

s. 34 (1894) upptagas icke mindre än 90 ortnamn pá Bjur,

[Мню pä nägra fall när äro sammansatta med detta ord.7 —

Mindre sannolikt är väl, att värt sjönamn bildats af ett ord

motsvarande bjórr ш. ’kilformigt stycke’,8 hvìlket tycks Юге—

komma i vìssa no. ortnamn (Будь NG 4:48). Betydelseu vol-e

emellertid i её. fall densamma som i запев, киев, Viggaren,

Blägdesjön 0. s. v.

1>Gs2V35,1034,5033,1v322ggr,2032,10

31 2 ggr, 2 Ó 31 3 ggr.

2)GS2V36,1V35,2V35,2V33.

3)GS1V332ggr,2V332ggr,1V324ggr,2V322

¿9203110316ggr,26312ggr,3031.

4) Nordlìnder Sv. 1m. VI. 3: 15.

5) Vadst. kl. jordeb. s. 170.

6) Se härom t. ex. летнюю Sveriges ryggradsdjur s. 138

(i tidskr. »Ljus>>).

7) Af de mànga. utomnordiska. ortnamn, som bildats af den etymo

logiska. motsvarigheten till detta ord, erinras om flxt. ñod- ock опавшие‘:

Bibaraha., ty. Biberach (Förstem. 2: 214), gall. вилах, Bibraote.

s) Detta är ej besläktat med isl. топ- ’bäfver', utan hör möj

ligen till lat. ñbra.; jfr Nor. Urg. lautl. s. 228.
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Bjâlfven шатен (—ё‚-, -e- Fernow s. 9 [1773], GS 1 V 31)

delvis inom Gunnarskogs sn, Jösse hd Vrml. :Bjä1fverud. Nam

net kan vara en labial utvidgning af den under взыщет: be

handlade roten; jfl“ isl. 358111- 11. ’bl'us o. d.’ : УЁЁЕ Kanske

kunna vi dock bär snarare späl'a ett gammalt färgnamn, ieu.

‘bhel-gœ, bildat med det i душка adjektiv ytterst vanliga suf

iixet -Elo1 ock tillhörande en vida~ spridd rot med ganska varie

rande betydelse; jfr Snlvaren, väl : germ. 'salga., ags. надо. I

fräga om bildningen erinras om пашен. Att dömma. af ort

namnet нищета tycks äfven Bjälfven i fsv. tid ha varit 1115.

Stafvigt, i hvilket fall den nuvarande ako. 1 _ därest nu denna

nppgift är riktig _ beror pä analogisk ombìldning. _ Knap

раз: sammanhänger ordet med det inom de östnordiska spräken

icke spridda isl. bjalfl ’pellis’.

Bjälken2 bjälßkenâ __ __ _.

1) (Hermelin 1804, GS 4 О 33) Arila sn, O.Rekarnes hd

Sdml., strax nordväst om N_.älen 1_13jä1ket0rp.

2) (Lex. 7: 368, GS 3 О 33) О. Vingâkers sn, Oppunda hd

Sdml.

Namnet är säkert bildat af fsv. biœlke, nsv. шапке, mot

svarande isl. bialki o. s. v. Ätminstone den första af de bäda

sjöarna har tydligen uppkallats efter sin form, sâsom Гане:

äfvenledes 61- med den strax i sydost belägna sjön шпон (: вы).

Ordet íörekommer äfven i ett no. gärdnamn, hvilket möjligen

ursprungligen tìllhört den insjövik, vid hvilken вёл-деп är be

lägen (Rygh NG 3: 195).з Jfr med afseende pà betydelsen

Span-en, Stockaren, Vaglarna., Stángän (fsv. stang) m. ii. m. il.

I vissa fall torde emellertid душка namn hafva afseende pä. de

resp. grundordens användning om gränsmärken; 311- öfversikten.

1) Se t. ex. Persson Bezz. Beitr. 19: 273, Kluge Nom. Stammb.2

5 186 b.

2) Vanligen stafvat Bjelken.

з) Pä. grund af de mânga. sv. gůrdnamn pá -rum, hvilkas första.

led utgöres af sjönamn, vore man frestad att nntaga gárdnamnet вш

kamm, Bjâlkel'um (närn Hnsnässjön, Овна hd Smál.) pá liknande sätt

uppkommct. Men detta skrifves ár 1447 Визиты-та, ár 1466 Bierka.

mm samt âr 1500 Biœrkarvm (Vadst. kl. jordebok 1500 ss. 124“, 125),

livadan ett задам antagande icke vore befogat.



54 HELLQUIs'r, sJöNAMN. XX. 1

Däremot hör namnet icke till ie. Vlîg ’glänsa’, hvaraf sskr.

bhárgas ‘glans’ о. 3. v. _ Fsv. 'Biœlke. ._

Bjälmell bjäl4men, äfven bjä.l“men2 (Bjelmen GS 2 0 36)

S. Vedbo hd, strax norr om Eksjö stad, Smâl. Namnet är

bildat genom en m-afledning ’biœlm- till stammen i sv. dial.

bjala ’gräta, jämra sig [t. ex. i det närbelägna Ydre hd]; bräka;

skvallra’ Rz., isl. Вен eg. ’bölaren’, en stormdemon,l samt de

ytterligare utbildade sv. dial. bjälla, 131. bjalla ’bjällra,klocka',

fht. (o. 3. v.) bëllan ’bellen’; jfr vìdare isl. bylja bl. a. ’ryta

(om stormen)’, isl. boli ’tjur’ о. s. v.; jfr öbllen. Ordet tillhör а

sàlunda den vitt utbredda onomatopoetiska. roten bhel (bhal,

bhe1).“~' Pà samma sätt ha sjönamnen (Залпы-911, Jàlmaren, Kar

men uppstätt af likbetydande analogt bildade abstrakte. задир,

шиш, вишь. Ordet betyder alltsä ’den hvinande, tjutande'

l. dyl.; jfl’ bl. а. under Skrlkegallen, Tjutlngen, “поп. Fsv.

snarast ’Biœ1me.

Bjäll, 3е Bjilrn.

Bjärken.3 __

1) bjih-"kens “ l. bjär4ken5 (Hermelin 1818, GS 3 37) Hvena

311, Sevedes hd Klm. : Bjaglmuu ‹— ‘втыкании. „

2) bjar8ken2 (GS 3 О 36) Tirserums 311, Kinds hd Og.:

взад-немец. Första leden i gärdnamnet tyder ниш-1131316. ett

sjönamn fsv. ‘швы-1111.

3) bjär4ken (Hermelinn 1818) Odensvi sn, S. Tjust 116 Klm.

4) bjarken 6 (GS 3 35) Tjärstads sn, Kinds hd Og.

5) bjär‘ken (GS 4 O 33) Björkviks sn, Jönâkers hd Sdml.

Denna form är enl. Beskr. öfver Björkvìks sn s. 15 (1823) rik

tigare än Björken; se d. o. 6. Säkerligen 31- Bjärken här _

som antagligen i Нега а116га fall _ det äldre namnet, som 0111

bildats i anslutning till björk. Jfr äfven вишен 5.

 

1) Meyer Germ. myth. s. 157, Falk PBB 14: 20.

2) Om denna se Fick. 1: 98, Persson Wz. s. 87, Tamm Et. ordb.

under bjállra, K. F. Joh. IF 8: 185, Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr.

under bhàlgati.

s) Ofta stafvat Bjerken.

4) Enlìgt uppgift frůn Ниша sn.

5) Enligt uppgift frán Mâlilla sn.

6) Om uttalet har blott meddclats, att detta följer акт-Щеп: ak

centen sůlunda obekant.
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6) шах-Шеи (enligt uppgift) Sunne sn, Fryksdals hd Vrml.

= щёк-Вен 10.

Frän de landskap, som ej direkt falla inornomrädet för

denna afhandling, erinras om Bjärken (GS 4 О 27) Häls.:

Bjàrkbo лёта ett чёт med пашней Björktjärn. — Ordet är

bildat af stammen i fsv. biork, bißrk, nsv. björk, motsva

rande isl. тем: о. s. v. Det inneháller samma brytningsform,

som iörekommer i det ytterst vanliga fno. älfnamnet Взятка,

hvarom se Будь NG 1, 2: reg., samt de юшка fsv. ook nsv.

ortnamnen pà Bjärk. Se närmare Взываю", Björken, Björk

Швец, Bärkern. Däremot är det ej bìldat af ett adj. motsva

rande n0. bjerk, berk ’bjärt’. — FSV. 'Biœrke. I de fall, (Шт

ake. 1 fórekommer, har sannolìkt akcentiörskjutning ägt rum.

Bjärken 2 har däremot snarast hetat ‘ваш-шт; jfl' Вёл-кепи samt

fno. ‘Aspir о. s. v. __

Bjârlângen bjäßrlog2gen (GS 1 О 40) Ãkarps sn, V. Göinge

hd БЫ. : Bjärnum. Detta gârdnamn вшей är 164() Bjerumb1

ock synes vara. sammansatt med det fnord. personnamnet Bieri.il

Sjönamnets Íörra. del skulle alltsä bero pä ellips. Emellertid

kan väl ocksä tänkas, att här ett sjönamn ‘швах-е (’björnsjön?’

311- Bjlrsen ook Björnlângen) ingâr. Ош senal'e leden i вёл-(1

namnet 111851- frän ett hem, kan bl. a. Blekhem : Bleken дёш

Íöras. 0m sjönamnets senare led se Längen.

Шаги bjä4rn.

1) Stora о. Lina (stagnnm Biedh SD 6: 10 [1348]; St. вши

Letter c. 1750; Bjärn 111/{дешев 1: 597 [1817], Tham Link. s. 43;

stom о. Lilla. вши GS 3 о 35) Àtvids su, Bankekinds ha 0g.

__ 2) (Bjän Broocman 2: 123 [1760], Tham Link. s. 30, GS

3 О 34) Stjärnorps sn, Gullbärgs hd Og. : вазами, fsv. Впав

sœtra, är 1401 skrifvet i Biœzsœtrom (SD NS 1: 14).

Det fsv. namnet pä 1 var вшивая Biœper +- ä. Вёр-.

Samma form förutsättes äfven för 2 pâ. grund affsv. gärdnamnet

витым. Namnet förekommer зачатии; vidare i gârdnamnet

Bjàdesjö, fsv. Bœdhisio, Myresjö sn, Ostra hd Smäl., vid den gan

вы stora шалаши 1. Bjadesjöajön, som troligen i fsv. tid hetat

 

l) Weibull Saml. t. Sk. hist. 1870; s. 32.

2) Af Falkman s. 111 fört till det nära besläktade mansnamnet

Bjorn.
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Bœpir (utan omljud, jfr Aspir 0. s. v.). Däremot bör ej fno.

fjordnamnet 'Beöir, ‘BeÖi1 jämfóras, dâ stamvokalen här tycks

vara Q <- а.2 0111 ordets härledning har jag ingen bestämd

mening. Det vore frestande att iöra det till isi. bjQö ’j0rdyta.

land’ (bjçöum VQluspá 4; jfr Mogk PBB 7: 231, Bugge Gude

og heltesagns орг. 1: 6) = fsv. ‘bi¢p, gen. ‘шармы, 1 sà fall

i en äldre bet. ’ilata’ l. ngt dyl.; men enligt Bugge auf. st. är

detta ord suarast länat frän iriskan. Hvad r i 1 heträiïar,

kan det vara det gamla nominativmärket.

Bjärsen bjär4sen 3 (Broocmarl 2: 170 [1760], Hermelin 1810,

Widegren 1: 487 [1817], GS 3 0 35) Nykils sn, Valkebo hd

Og:Bjärsvik. Sjön har möjligen i äldre tid hetat Bjär(e)n,

hvilket namn under inflytande af gärdnamnet Bjärsvik ombil

dats till взамен, säsom Щеп, hvaraf Äxtorp, äfven erhällit

nanmet Äxen. Naturligtvis kan bär äfven ett -sen (= ’sjön')

föreligga; se ‚шеи. _ Narnnet synes i motsats mot Bjärn ha

ett till stammen hör-ande r. Det innehâller antagligen samma

stam som det af Будь NG 1: 375, 2: 200 afhandlade fno. sjö

namnet 'Berir, nu Bersjß _ jfr 'áfven fno. Berusjór Rygh NG

3: 427 _ ock det i samma arbete 1: 222, 343, 375, 2: 210, 223,

253 omtalade fno. älfnamnet Bera; jfr äfvenösterrik. Bersnicha

(frän 111- 834), hvarom se Grìenberger MdIföG 19: 524. Ibetrak

tande af de mänga fárgbenämningar, som ingâivära vattendrags

namn, är det sannolikt, att ordet llöl' till germ. adj. 'beraz.

’brun’ (= lit. béras), hvaraf fht. bero, fsv. bier-n 0. s. v. upp

kommìt; jfr med afseende pá betydelsen fno. älfnamnet вышка

(Rygh NG 1: 42) ock Se Í`Ór öi'rigt t. ех. Bleken, Вши, Gröningen,

Hviten, Шиши, Bön, Зин-11:11, af hvilka fiera äro bell'ìgna i Ög.

Möjligen äl' doek ordet bildat direkt af fsv. 'biœri (=11. pr.

Biari) ’bjÖl'11’; jfr Bjärlñngen samt Hjorten, Älgen 0. S. v. Till

detta ord hör i alla händelscr snarast fsv. Beruaa., ä vid Ber

wik, 1111 Bärgvik (SD III fr. 1324).

Björkan (Radloíf 1: 13 [1804]) Skederids sn, Sjuhundra hd

Uppl.; kallas enligt en skriftlig uppgift шагни-ц (2) ock enlìgt

1) Rygh Stud. s. 82. 2) Ib. ss. 46, 47.

3) Enligt uppgift med samms ske. som i Vàttern. 0111 hvars uttal

i Óg. se d. o.
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andra källor деп-кед (14). — Summa. наши föl'ekommer äfven

enligt GS 3 О 30 i Säters sn Dalarna.

Bjôrkar(e)n.

1) ‘оды-511131911, hos den yngre generatìonen f`órekommande

benämnìng pá Bär-kern, Björken (3).

2) björskargn (enligt uppgift) = ВИН-Ют, Björken (14).

3) (GS 3 О 33) kallas enligt uppgift Björknan, se d. о.

Ordet förhäller sig till Björken som Enßr(e)n till Enen о. s. v.

Björken.

1) bjlíurßken2 1 (GS 1 V 36), myeket liten sjö i Тогра sn,

Vedens hd Vg. _.

2) Stora o. Lilla B. björßken2 (Ьех. 3: 293, GS 1 О 36)

Hällstads sn, Аз hd Vg. __ ._

3) bjifu-ßken2 (GS 3 О 36) Oppeby sn, Kinds hd 0g. :Björk

тога. De flästa пуста källor ange Юг denna sjö det egent

ligen likbetydande namnet Bär-kern (se d. 0.); enligt uppgift

användes doek пишете. i stället namnet Björkaren (1)1. Björken.

4) björ4ken (enl. uppgift) Магма. sn, Asks. hd Og.; se för

ату Börken.

5) Stora. о. Lilla. B. björßken2 5’ 1. björ4ken 3 (вил-кед Blaeu

2:20 [1663], Norask. ark. 1: 602 [1687]; Björken Tuneld _s_. 73

[1741], Hârleman Dagb. 2: 201 [1749], Letter c. 1750, GS 2 О 33)

Nysunds m. ñ. шпаг, Edsbärgs hd Nke. __

6) шах-‘кап (Tham Nyk. s. 351, GS 4 О 33) Манна sn,

Villättinge hd Sdml. Vid sjön ligger gärden вши—ишак, sanno

likt ‹- ä. 'Biœrkasseter (jfr paralleller under Bnrsättern). (35111

namnet tyder alltsâ pâ ett fsv. sjönamn ‘вазы-не.

7) (Tham Nyk. s. 283) Björkviks sn, Jönäkers hd Sdml.; se

Bjlrken 5 samt nedan. __

8) bjöŕken (Hermelin 1804, GS 5 0 33) till större delen

inom ßälìnge sn, Rönö hd Sdml. u

9) bjöŕken2 (bjèxkan) (GS 2 О 32) Karlskoga bärgsl. уши.

10) björ‘ken (Grau s. 67 [1754], Hermelin 1801, GS3032)

бете inom Skedvì sn, Ãkerbo hd Vstml.

I) Uppgiften ej fullt säker.

2) Sá nttalas namnet ванн: muntlig uppgift till förf. af en boude

irán orten.

s) Enligt винит meddelande.
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11) bjöeken (идиом) (Hermelin 1808, Gs 1 Ö 31) Sunne

sn, Fl'yksdals hd Vrml.; jfl' den i sjön infallande Björkälnen

(l. Björka enl. Fernow s. 11). Sjön kallas äfven выгнан.

12) танцев (Höjer K., Berglund s. 1, GS 2 О 31) Nysv

Kopparbärgs bärgsl. Vstml.; äfven 112111щ1В561-к536п01ех. 4: 492).

13) björßken’ (bgôfjfân) (GS 2 О 31) Järnboâs su, Nora 0.

Hjulsjö b'ái'gsl. Vstml.: Björkborn, är 1779 Björkebçyn.l

14) Stora. B. björsken2 (Hermelin 1801, GS 3 О 31) Gun

nilbo sn, Skinnskattebärgs hd Vstml.; af Grau s. 527 kallad

Làngbjörken. и

15) björken 2 (Lex. 6: 139, GS 6 О 31) Skederids sn, 8511

hundra hd Uppl.,; kallas enligt annan skrii'tlig uppgift äfven

Björkarn (2); jfl’ Björkan.

16) i sammansättningar гашу, Ешь, 1.111-‚ 1.11118-, Цуг,

vi, ô<j>björken~

Ordet är bildat af trädnamnet björk, fsv. biark, isl. bjçrk

о. s. v.; jfr Мец ook därunder anförda. paralleller. Башша ord

ingàr äfven i sjönamnen B_järken, Щётки-ел, Björklàngen, Bär

kern, Björkljustern (GS 3 О 30) Dalal'na, icke längt frän взад-кап,

Björkàngen Häls. samt Björksjön (вишь, Björke-)3, Björk

tjärn", Björk(e)gölen5, Björkfjärden Sdml.6 I ätminstone tre

fall synes sjönamnet ha uppkommit genom ombildning af äldre

stambesläktade отд, säsom взад-кед ook вынет (se ofvau 3, 7,

11). Troligen har sä диет: äfven i fiera andra fall; jfr socken

namnen Björkeberg Og. <- Birkebœrgna (1300-:alet), взад-кв

Skä. ‹— Birkœ (1332), häradsnamnet Björkekind ‹- fsv. Biœrka

kinda ивы-ар о. s. v.

Björklůngell björsklogggen. __

1) (Bergmîm s. 27 [1759], GS 2 О 34) Vadsbo__hd Vg.

2) (GS 3 О 33) Rägna su, Finspänga läns hd Og.

1) M. Dahl Curlssk. Sochn (1779) e111. Norusk. ark. 2: 412.

2) Akcentuppgiften otydlig; dock synes akc. 1 afses.

3) Gs2 О 406ggr,2Ó39,1V382ggr,1(')38,3(')382ggr,

1\737‚1113113034,117332351‚2033,3032,2031.

4)(1з1 V 36, 2 v 32, 2 ó 32, 3 О 32,1v31,10312ggr,

20313ggr,3031,3030.

5)Gseòss,40382ggr.

6) Jfr frán andra. länder fht. Pîrßhinapah, гузка flodnamnei Bere

zina : ry. beréza. ’björk' o. s. v.
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3) (Lex. 6: 160, GS V 31) Skillingemarks sn, Nordmarks

hd Vrml.; öfre delen kallas вещал.

4) (Lex. 5: 257) Nyeds hd Vrml.; нищета aftappad.

р) af allmogen kallad bjärsklagîgen (Lex. 2: 208) Ekshärads

811, Alfdals hd Vrml.

Af trädnamnet björk (se Björken 0. s. v.) ock adj. làng (se

Lingen); jfr 110. sjönamnet вытащен samt sv. Asp, Boke,

ЕЛЬ, Förlángen.

Björknan шах-издан? Ãsbo sn Ög. är enligt uppgift den

bmkliga bcnämuingen pá den sjö, som â GS 3 Ö 33 kallas

Björkaren (se d. о. 3) ock af Them Link. s. 22 Björknaren.

Med afseende pá bildningen 311- namnet Alsnan närmast дёш

törligt (se d. о. s. 32).
Björknaren (Tham. Link. e.y 22) = Björknnn; jfl' äfven

Щётки-ел 3.

Björn, se Björnklnmmen.

Björneilon (Lex. 3: 53) Отшагав hd Vrml.; hät-med äsyftas,

liksom med вдел-212301911 nedan, Björnöflagan, en fortsättning af

Шайбы-деп; se Flon ock Наем: samt i fràga om Штата leden

äfven Björnklnmmen.

Björnfjolen (Biörnñohlen Tuneld s. 196 [1741], Björnfjolen

Fernow s. 25 [1773]): Björnellon, Björnöñagan. Jfr Fjolen, Погаси.

Björnklammen bjösrnklamîmen (Björn Lotter c. 1750; Björn

klemmen GS 1 V 32) Làngseruds sn, Gillbärgs hd Vrml.; nord

est om sjön St. Bör: Björnklammen (tämligen längt frän sjön);

af sv. björn, fsv. biarn ook sv. dial. klem ’klofve, ett hop

Spänningsredskap'l; alltsá har ordet sannolikt betydelsen’björn

ram’. Sjön Штат till formen i hög grad en djurlägg. Möjligen

har dock senate leden “идет samma betydelse af ’klyfta’, som

f`órekommer i no. gárdnamnet Bjarneklova (: fno. Ношу; jfr

`~îärskilt Klimmingen. Om sjön i шаге tid haft den hos Lotter

Ilppträdande formen Björn, bör detta namn sammanställas med

Stenbjörn samt äfven Björnlàngen. Jfr vidare узы-(выбив,

Bíòrnvattnet (2 V 34), вдел-(птица Björsgöl (3 О 40), шиш

1) Rielz s. 331. s) Rygh NG 1:268.

3)Gs3¿’>39,1vse2ggr,1037,1Vsenggnriöae,

4 0 34, з 0 31.

4)Gslv:«322ggf,2032,1031.
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sistn'ámnda dock i allmänhet erhällit sina namn pä grund däraf,

att björnar päträffats eller uppehállit sig i deras omedelbara

närhet, under det att ett namn Björn snarast syftar pá nágot i

sjöns form eller bildniug. _.

Björnlángen bjößrnlogîgen (GS 2 О 33), liten Шивы-ист

sjö i Askersunds landsförsamling, Sundbo hd Nke; af björn (se

Björnklammen) 00k adj. làng (Se Längen).

Björnöflagall bjößrnöflaf-’gan (GS 1 V 32) Gillbärgs hd

Vrml. = Björneñon, щёк-111501011; af ortnamnet Björnö ook Flagan

(se d. 0.).

Blanken, Stora. o. Lilla, b1ag4ken (Sjöborg Blek. hist. 0.

beskr. s. 275 [1793], Lex. 7: 135) Eringsboda sn, Medelstads hd

Blek. Sjön utmärker sig för mörkt vatten oek gyttjig botten.

Till grund for namnet ligger alltsä ett fsv. щипнет, oassimilerad

biform ltill blokker i bet. ’svartaktig, mörk’; jfl' isl. шаши

’skymmel’. Samma adj. blank användes äfven i Iinl. diei. om

grumligt vatten; se Rietz s. 38. Jfl' выпиши: (GS 2 О 32),

no. Blanktjernet (Rygh NG 3: 427) samt det af Falkman s. 72

anfórda. выпиты: Hammal'lunda sn Skä., vidare de assimile

l'ade fol'merna высказав (GS 1 V 36), штифты-п (1 V 34,

1 V 32). I fräga om bildning` ook betydelse erinras om шакал,

Blân, Mörken, Svarten 0. s. v.

Bleken. _.

1) bleßkenï’ (GS 4 О 36) Törnesfalla sn, S. Tjusts hd Klm. :

Blekhem (Bleekhem omtalas 1622).` Sjönamnet mâste vara.

mycket gammalt: ortnamnen pà -hem antagas som bekant här

stamma. frän landets äldsta. bebyggande; jfr Karlsson Sv. fornm.

tidskr. 10: 48 (»Nâgra bidrag till Sveriges uppodlingshistorim),

Rygh NG Indl. s. 54.

__ 2) ble4ken (Broocman 2: 440 [17601. Hermelin 1810, GS

3 О 34) Risinge sn, Finspânga läns hd Ög., nära. Bleklängen

oek gârden Blixtorp. Венца gärd är v'ál densamma som àl' 1334

skrifves Blexthorp, SD IV, hvaraf man kan sluta till ett fsv.

sjönamn 'Bleker, hvilken form ät'ven поем-1111111 af det ny~

svenska namnets enstafvighetsakeent. I vissa andra likely

dande gärdnamn ingär däremot det fsv. personnamnet Blek

(Lnndgr. Sv. lm. X. 6: 28). Sjön har enligt uppgift »nâgot blaekt

vatten».
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Ordet hör _ liksom fno. älfnamnet 'Bleike1 _ till fsv.

bleker, isl. bleikr о. s. v.; jfr särskilt sv. dial. blek i bet. ’glän

sande, stills, lugn’,2 af hvilket det ‘ár en substantivering. Be

släktat är det no. älfnamnet вика“, som hör till den vanliga

atljudsformeu blik. Med afseende pä. betydelsen jfr Blanken,

Вып, Mörken, Svarten 0. s. v. _ Fsv. 'Blake (1) о. ’Bleker (2);

jfr fsv. ‘выше : ‘skir (se Skiren), ‘Бунт : ’Svarter (se Svarten)

о. s. v.

Bleklángen blesklogggen (Blekelänggn Broocman 2: 440

[1760]; Bleklángen Hel'melin 1810, GS 3 О 34), längsträckt sjö

nära Bleken 2 liksom шпицев nära Tisnaren, Täftlàngen

nära Täftaren 0. s. v. Med afseende pá bildningen förhäller sig

Рог öfrigt Bleklângen : Bleken = Mörklängen : Mörken samt

Маге Asplângen : Aspen = Björklângen : Björken :Eklângen :

Eken о. s. v.

Blysjöu, Se Jirngärden. __

Biagini шагаем (Gs в о 31) Riala sn, Акт skeppsl.

Uppl. Ordet är sammansatt af adj. blé. (se шипел, вып) ock sbst.

85rd. вы, gůl', fsv. вал-(11191- i bet. ’inh'ágnad’ l. dyl. (se тёмен,

Jirn, папы-гагат; jfr Torten). Sjön har sannolikt {Мг sitt

namn pâ. grund af jämfórelse med den närbelägna Skil-en.

Blàkaren bláßkarS-’n (med l. utan sammansättningsbetoning?)

(Вашей 1: 202 [1804], GS 6 О 30) Штаб skeppsl. Uppl. Ordet är

sammansatt med adj. blá (se вши) ock enligt min mening med

т. nsv. kar, motsvarande isl. ker о. s. v. Чип]; (jfr Bqksren),_nlltsâ

samma ord som väl ingâr i Karsjön (GS 2 О 38, 1 О 32, 1 О 31);

jfr äfven Halftron, ‘Тёщ-рвы, Kistevattnet о. d. Det ёл- sâlunda

med afseende pá sin senare led ett s. k. järnförelsenamn af

summa art som t. ex. нитов, som sannolikt ’áfven har en

analog betydelse, Järnbälgen о. d. Namnet har, säsom man

v'ántar sig, blifvit mask. ock ej neutr. trots den senare ledens

пептид. genus. Detta beror därpä, att man i dylika fall шиш

pá mask. sjö; jfr det at" Bugge Ark. 7: 264 afhandlade analoga

Í`órhällandet med no. вёл-анаши samt för вид: t. ех. Axen,

Bolen 2, Ревел, Flugen. Om sv. kar i skânska ortnarnn se

Falkman s. 60.

 

l) Rygh NG 2: 233. 2) Rietz s. 40.

з) Rygh NG Indl. в. 44.
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вып blà“n (GS 3 Ö 35) Oppeby sn, Kinds hd Ög. Sjön

har enligt uppgift mörkt vatten. Namnet är en внимании-1115

af adj. blé. i den betydelse 'mörk’, som bl. а. uppträder i fsv.

blaman, isl. blámaôr, Bláland ’Etiopien’, ä.nsv. mörkret blâ,

(Psalmli. 1536) о. 8. v_.l Jfr внеш, впиши 01:11 Blàsjön

(GS 2 О 32), виды (3 О 38) Smm, Blatjärn (1 V 31) Vrml. samt

вшита (1 V 37) Hall. I frâga. om bildningen erinras om Mör

ken, Rön (belägen i närheten), Svarten. För den händelse att

betydelsen ’blä, mörkblä’ ingär 1 nágot eller nàgra :if dessu

namn, kan det tyska namnet Sineje More jämiöras, namn pil

en vik at' Kaspiska hafvet (ry. sinij adj. ’mörkblä.’ ock more

’haf’)3.

Boeknsjön 0. 8. v., Se Getnren.

Boden (Allvin Mo s. 145) Mällby sn, S. Vedbo hd Smàl.;

kallas enligt ватта. källa äfven Bodasjön, hvilket sammansatta.

namn i detta fall undantagsvis är det ursprungliga; jfr Boda.

sjön4: gärdnamnet Boda, Bodasjön (Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15),

водящим (GS 2 V 32). Namnen innehälla sv. bod, fsv. bop

i'. ’skjul, koja; visthus; Í`áb0d’ о. 11.5 __

Воеп ьоэепв (Gs з Ö 36) Svinhults 811, Ydre hd 0g. Num

net Boen är нищета fóga kìint bland allmogen, som nu kallar

sjön Altarpssjön. Den hos Tham Link. s. 1026 anfórda formen

Boensjön existerar icke i det talade spräket. Namnet synes, om

man i'är dömma af dess nuvarande form, vara айвы, af fsv. nsv.

bo n. ’boning’, motsvarande isl. bú 0. 8. V. Detta sjönamn hör

till sin betydelse sammanhàllas med Belen; jfr äfven Salen,

visten, hvilka tvä senare namn kanske böra törklaras säsom 11111

mast afseende de bebyggda. ook odlade sjöstränderna. Ordet vore

alltsä etymologiskt besläktat med Boasjön“, Bosjöni, Bovattnetß,

l) Ош ordet se närmare T. E. Karsten Prim. nominalb. 2: 15 följ.

i') Icke lángt frán Svartegôl.

з) Egli Nom. geogr. s. 854 (1893).

1)Gs1039,20382ggr,2037,30372ggr,1v33,

1 V 32.

¢’) Jfr Nordlander Sv fornm. tidskr. 9: 303.

6)<3.se.òi.o2ggr,1Ose,sòsszggr,1v

7)Gslv38,4(538,1v36,1v35,403

ggr, 6 Ö 32, l Ó 3l 3 ggf.

ß)Gsiv3~1,1v33,2v33.

36.

5, 2
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Botjarnl, 1303612, Buasjönß, Busjön (GS 1 V 32), Buvattnet",

винах-115 samt det vanliga no. sjönamnet Buvandet. En bild

ning 'Böe : bo ’bosjön’ ‘air att jämföra med ‘витке : bißrk ’björk

sjön’, 'Koma : korn ‘Вт-1183611’ о. s. v.; se afdeln. II 4 n.. _ Ytterst

опа iörekommande är äfven sjönamnet Bysjön, som jag ä de i

inledningen nämnda капота anträffat 28 ggl', jfl' этап: (3 ggr)

ock Byvattnet (1 gg). Jfr äfven вопил ock Вбит.

Bokaren bof’kar’n(med eller utan sammansättningsbetoning?)

(Bokaren U. Hiärne Anl. 2:66 [1702], Lex. 5: 425; вокале-85611

Tuneld I. 1: 57 [1785]) Rasbo sn, Rasbo hd Uppl.; af bo (se

Юг öfrigt under Boen) samt kar (se шумел).

Bokelàngen boskelogîgen (GS 3 0 40) Eringsboda sn, Me

delstads hd Blek.; bildat af trädnamnet bok ook adj. шик;

jfr Bôkelângen samt Asp, вдеть, Ek, гандикап.

Bolaren, se Bolen.

Bolen.

1) snarast boslen”, af allmogen uttalat Ьфшъ 1. 013211,“ enligt

ßnnan uppgift »boelm (BolennTham Link. s. 964; воин-аи GS

3 0 36) Horns sn, Kinds hd Og., nära Bogölen. Enlìgt màlets

ljudlagar skulle de anförda uttalsformerna впитав: motsvara ett

rspr. Bolen l. Boren (med ako. 2). Den â GS anförda formen

ваш-ед är enligt uppgift under alla omständigheter oriktig.

Hvarken denna ej häller ett Bolern skulle reflekteras a1" de be

nämnîngar pä sjön, som fórekomma i mälet. Jfr under Skjulen

Samt Solal-en (Solen).

2) baŕlen (Bolen Broocman 2: 486 [1760], Widegren 2: 185

[1817], Tham Link. s. 43, GS 4 О 34; Storbolen Lex. 6: 81)

Simonstorps sn, Bräbo hd 0g.

Det är naturligtvis högst osäkert, om de bäda namuen hafva

ватта Ursprung. I alla händelsel' utgär Bolen 1 frän en Гну.

tvästal'vig form: ’Böre l. ’Bôle. I fórra Гане: är väl ordet iden

tiskt med Boren; i senare fallet hör det troligen liksom Bolen 2

1)G32ò32,1031,3031,5031.

2)6$3036,4035. ß)Gs1v372ggr,1vas.

4)Gs2v35,1v32.

5) GS 1 v 33 2 ggf, 1 v 32, 2 V 32,111 31, 2 V31.-Sàsom

{шпагат ai denne lista, är formen med u inskränkt til] landets vist

ligaste trakter.

6) Konstruktioner pô. grund af ìnkomna uttalsuppgìfter.
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till fsv. bol n. ’bost-ad, gârd, hemman, hol’, motsvarande is_l_.bòl

о. s. v. Af samma ord är äfven namnetnBolasjön (GS 1 39)

samt väl ocksà i nágot fall Bolsjön (1 0 38, 1 V 37, 2 О 34)

bildade. Betydelsen vore deusamma som i__Boen ook under detta

namn anlörda sjönamn. 0m det ä GS 1 О 32 anförda namnet

Boln Se Bâlon. ._

Bollen bomen (Bauen Lex. 5: 539; Bauen GS 6 0 31)

Râdmansö sn, Frötuna skeppsl. Uppl. Namnet innehäller sv. boll,

fsv. ‘вешек, ‘benen en u-omljudd biform till fsv. balder, beller,

nsv. bau, motsvarande isl. bQllr o. s. v.1 Samma ord iugâr väl

äfven i Bollungen samt i Boll(e)tjä.rn (GS 1 V 36, 1 V 32).

Namnet. har afseende pá formen; dock synes det mig зависим.

att det äl' betydelsen ’testikel' som man ätminstone i nàgra af

orden har att зыка, alltsä. densamma som i mänga dialekter ook

i ä..nsv. tillkommer bifol'men ball ook som föreligger inamnen

Bsllsjön2 ook 381115511: (1 V 37); se кацап. Jfr i frâga om

betydelsen тишине]: ook Njursjön, Rampen o. d.

Bollingen, se Borlůngen.

Bollungen ьорщвецг (GS l V 34) Ryrs sn, Sundals hd

Dalsl.: Bollungen, Bollungsnäs. Gärdnamnet Bollungen 'ár

bìldat af sjönamnet sâsom Kälungen af sjönamnet выпивал.

Namnet kan vara afiett af sv. boll (se Bollen); jfl' t. ex. Hall

ungen: sv. hall. Men en jämförelse med det äfven i Dalsl. upp

trädande sjönamnet кашицы talar kanske snarare för att grund

ordet är det adj. Abàl ’stor’, som ingàr i sjönamnen Bàlen ook

Bàloxen; jfr Börlingen.

Bolmen bo14men (bà'llmän Almqvist 1842; Bolmen Blaeu

2: 36 samt mellan ss. 29-30 [1663, à ett aftryck af Витей karta

Ююййш]у Arrhen. de Smol. s. 43 [1719],“Tuneld s. 132 [1741],

Lotter с. 1750, Hermelin 1809, GS 1 О 38; Bollmen Стёпе

dokument fr. 16653), mycket stor sjö, till större hälften inom

Jkgs län, till den mindre inom Kbgs län Smàl. : Bolmstad.

Sjönamnet ingär som Forsta led i ö- ock sockennamnet Bolmsö,

som i fsv. tid skrefs bolmsa (âr 1293 SD II, 1414 SD NS. Il),

Bolmszöö (âr 1338 SD IV). Во1шец:Во1щвб=Уцвеп:Упав:

1) Om formen se Nor. Sv. etym. under boli.

2)Gs?,ò4<12ggr,1v36,1v33.

s) Wieselgren 3: 16.
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Наши-оп : Hallarö = 'Ive (nu Ifösjön) : fsv. Ifveö = Hälgasjön :

1111136 0. s. v. Då Bolmen är Smålands största insjö ock en at'

Sverges största insjöar. ligger dess etymon, som redan Wiesel

gren 2: 940 riktigt angifvit, i öppen dag. Ordet är bildat af

samma stam, som ingår i sv. dial. bqlm-, hvilken isammansätt

ningar utmärker något mycket stort, t. ex. bolmstark, bolmstor

Rz` Grip Sv. lm. XVIII. 6: 75; jfr vidare sv. bolmal, isl. (skalde

spr.) bolmr, som af Wisen öfversättes med 'ursus', samt n. pr.

Bolm,2 som bekant i äldre tider identifierat med den i Bohnen

belägna Bolmsös. Ordet återger sålunda samma för sjön karak

teristiska egenskap som dess ofta använda yngre namn Stor

sjön; jfr Bällen, Möckeln. Det tillhör för öfrigt samma rot

med grundbet. 'svälla' o. d., som utan m-utvidgning ingår isv.

Ищет, bolde m. fl.; se Bålen. Sjön har också i äldre

tider haft ett betydligt större отжиг; dock känner jag ej, om

den i nämnvärd mån reducerats i historisk tid, d. v. s. efter

den tid då den erhöll sitt nuvarande namnfi Sjön har i forn

tiden möjligen äfven burit namnet Odensjönû; jfr namnet ä

den vid sjön liggande socknen Odensjö, år 1413 skrifvet Odhæn

wry-th, år 1389 dock Odinsredh. Slutligen må anmäl-kas, att

вошь erhållit sitt namn efter sjön (jfr шиш, Fryken) ock

att ej törhållandet såsom ofta annars varit motsatt. — Fsv.

'Bolm~.

Boloxen, se Båloxen.

Boren.

1) bosrenz, i från sjön aflägsnare trakter allmänt botren

samt någon gång опытными (Tuneld s. 115 [1741], Brooc

man 1: 17 [1760], GS 3 О 34), stor sjö i Bobärgs m. ñ. härad

0g.; se om sjön utförligt Lex. 1: 272. Sjönamnet är emellertid

uppvisat från betydligt äldre tid, nämligen i de gamla former,

under hvilka namnet å socknen Ekebyborna, vid södra stranden

af Boren, uppträder, t. ex. Ekeby вони (1318, 1336), eghby

1) Se Tamm Et. ordb.

g) HyndloljóÖ: Austr i Bolm enligt Bagges Eddauppl.

3) Jfr Allvin ‘Левше s. 18.

I) G. de Geer i Sv. geol. unders. С, ur 141, s. 3 följ.

5) Jfr de analoga förhållandena i fråga om падают.

6) “Левые-ген 2: 940.
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apud borne (1336), in Egby borne (1344), Ekbo sokn widher

Borne (1398).1

2) (Palmquist s. 57) Botkyrka sn, Svartlösa hd Sdml.; nu

mera dock kallad Bornsjön, hvilket namn uttalas med å-ljud.

3) (Born Höjers k.) liten sjö i Nora 0. Hjulsjö bärgsl. Vstml.;

det är dock mycket osäkert, om ordet hör hit. Sjön är mig för

öfrigt obekant liksom den också tyckes vara för mina meddelare

från trakten.

Då de tvâ förstnämnda sjöar, som bära eller burit detta

namn, särskilt utmärka sig för sitt klara ock genomskinliga

vatten?, kan man vänta sig ett namn med betydelsen 'glänsande'

l. ngt dyl. Då. emellertid, hvad såväl 2 som 3 beträñ'ar, det är

osäkert, om ett med мула uttalat namn Boren värkligen före

kommit eller förekommer, tager jag i det följande endast hän

syn till 1. Det synes mig då möjligt, att detta namn är bildat

med r-suffix af ieu. УБЬЁ Чуни, glänsa', hvaraf sskr. bhâti, på

samma sätt som sjönamnet Skiren, motsvarande isl. ниш, med

samma afiedning danats af den likbetydande roten skï- ock no.

tira bl. a. 'tindra, lysa' af ieu. dì; jfr got. hlûtrs (e Lottrun),

fht. 1161- o. s. v. Samma rot, utbildad med n, föreligger som

bekant i lty. bönen 'göra blank' ock möjligen i sjönamnet

Böner-n. Mot detta försök till etymologisk tydning af sjönamnet

talar naturligtvis den omständigheten, att något fsv. adj. bör, mot

svarande isl. 'bör-r, för öfrigt ej är känt; men å andra sidan

må erinras därom, att äfven flere andra af de större sjöarna

bära namn, hvilka tydligen bildats af ord, som annars icke upp

visats inom vårt språk. Beträfl'ande afledningen visa de ofvan

anförda fsv. ortnamnen, i hvilka sjönamnet Boren ingår, att n här

är att föra till stammen; jfr särskilt eghby apud borne (_1336).

Det är allt annat än troligt, att så tidigt som 1336 namnet

kunnat stelna i- sin bestämda form ock slutartikelns n upp

fattats som ordstammens slutkonsonant. Om i Borin (Ekeby

Войн 1318) in vore best. artikel, som fallet är i Robin (UL)

'Roslagen', hade dativen måst lyda Borenom; jfr Rodhenom

St. L. Jag antager alltså, att {эха Borin är en utbildning pâ

1) Se SD IV, Höjer 2: 33. Namnet har uppkommit i motsättning

till Ekby цента, nu Ekeby i Göstrings hd; jfr Schlyter Jur. afh. 2: 49.

2) se för 1 Ridders'œd беты-5. 1: 43, för 2 Palmquist s. 62.
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-în af samma art som isl. dròttinn o. d. eller — om grnndordet är

ett färgadjektiv bör- _ soin ags. bla'awen : bláw ’blä’, fht. grâwìn :

то grâ 0. s. VJ; jfr isi. dvärgnamuen Bláinn, Glòinn. Samma

stain ingâr väl ocksä i вещицы: oek möjligen i Borsjön (GS

2 1_) 38 : Borlanda ock 5 О 32). Däremot uttalas Borsjön (GS

4 О 36 : Borsnäs) báßrfön’.

Borken bor4ken (Letter e. 1750, Broqeman 2: 390 [1760],

Hermelin 1310,__Tham Link. s. 40, GS 4 О 35) Yxnerums sn,

Skärkinds hd Og.:Borkhu1t. Ordet är vîil liksom möjligen

äfren Börken en biform med bevarat u-omljud till Barken (se

d. 0.). alltsâ ett fsv. 'BW-ker; jfl' VGL borker, bßrker. ЕМ;

annat af de fä fall, där det fsv. u-omljudet beval-ats, är 356

namnet Уйдет.

Borlingen, se Bin-lingen.

Borlàngell boßrlogggen (enligt nppgift) Villstnds sn, Västbo

hd Smäl.; á GS 1 О 38 [капай Bâllingen. Det ser ut, som om

Borlângen förhäller sig till Boren = Bleklângen : Bleken = Rö

lángen : Bön = Skil-langen : Skiren 0. S. v.

Вопит Ьёзгпапг 2 l. Вогиеп bágrnen2 (Bornan уснет c. 1750,

Hermelin 1802, Tharn Sthlm s. 242; Bomen GS 6 O30; skrifves

äfven Bolnan) штаб sn. ‘Нимб skeppsl. Uppl. : вопит-р. Dâi

dialekten ett fsv. born- skulle gifva bem-3, är stammen möjligen

boln- ock att ställa till Bâlen oek där anförda ord; jfr 51:15!’

ningen Bolnan. Icke háller synas пишете ljudlagar läfgga hinder

i vägen för att antaga en fsv. stam bärn. Doek “батат jag ej

_vttra mig bestämt i denim fräga. Kanske iöreligger, när ат

kommer omkring, i värt sjönamn samma kontraktion som den,

hvilken af det "вышивка soekennamnet Borghunda(1399) gifvit

Bornai. Sjön skulle dä i äldre tid шага: Вогвшшщеп); jfr

Ãsunden о. s. v. samt Borgsjön__(GS 4 0'36. 2 V 34 : Borgen

samt i Medelpad), Borgssjön (1 О 37) ock no. älfnamnsstammen

l) Kluge Stammb.2 ё 198 aum. 1.

s) á-ljudet är enligt uppgift möjligen nâgot mera slntet än det,

юш i ortens dialekt förekommer i t. ex. son, kol; skillnadeu 51- dock

hôgst obetydlig.

а) horn heter i můlet ham..

4I) Л!‘ Nor. Nord. tidskr. 1900, s. 138.

sf. la'fdfm. XX. 1. 5
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Borg- (Будь Studier s. 62). I saknad af шаге former mäste vi

nöja oss med dessa gissningar.

Borfen bor-‘ren (enligt uppgii't) Hällestads su, Finspänga

läns hd Og., sannolikt besläktat med (resp. ombildning af) fsv. isl.

bora 1'. ’litet häl', hvilket ord kvarlefver i näsborr; jfr äfven

sv. borr n1. u., motsvarande ett fsv. 'bor, samt gr. rpoígay§ ’klyfts.’.

Samma "stam ingär vál oeksä i Borsjön (GS 1 V 36, 1 V 31

samt 4 O 36, hvilket senare enligt uppgift uttalas med e-ljud);

I fräga om bet. erinras om t. ex. sjönamnen Вырви, Balingen.

Borsten таи]. borßeten2 (af allmogen шипа: med e-ljud;

Bàrsten euligt uppgit't ä en gammal lautmäterikarta ock__iäld1'e

I_iandliugarï, GS 4 O 32; Borsten Tham Nyk. s. 1982) Arla su,

O.Rekarnes hd Sdml.; sannolikt eu utvidgnìng affsv. borst

ook möjligeu эй kallad pä grund at' formen; jfr Borstingen. I

orten tror man, att namnet syftar pá de mänga fal'liga ock

spetsiga. stenar ock ref, som finnas â sjöns botten: эдема tanke»,

säger min meddelare, »har dock kanske mera uppstátt pá senate

tider 01101- sjöus sänkniug».

__BOI'StÍIIgGll borastigenï’ (Cl'œlius s. 391 [1736?, 1774], GS

3 О 36) Frödinge m. ii. smal', Sevedes hd Klm.; sannolikt af

borst (se t'öreg.) oek sà kallad pá grund af formen — märk den i

en spets utlöpaude södra ändan at' sjöu. Borstingen : borst =

Malmingen (strax i nordväst) : mslm. At" likbetydande ord äro

äfven sjönamnen Agnaren, Axen, Fenen bildnde.

Boten hosten2 (Grau s. 491 [1754], GS О 30) Norbärgs su,

Поют—33 bärgsl. Vstml. Med hänsyn till sjönamnen вотще-аи,

Botasjön (GS 1 V37) samt det ord, som ligger till grund för sockne

namuet Botsioß, uu Bodsjö Jtl., kunde man vara böjd att här

leda detta ord af eu stam bot, livers betydelse dock är mig

obekaut. Мап kunde aunars tänka sig, att ordet inuehäller samina.

sbst. bo som sjönamnet Been oek att -ten antingeu belt enkelt

lltgâr fl'äu ett tärn, den Obrutua formen af tjärn (Se Trnutern

oek степ ook jfr вопит under Boen), eller beroi' pá an

l) Om deseas 111301- har jag ej erhàllit nágon upplysning.

2) En af mina meddelnre har »i en gammal matrikel» sett ordet

мате: Borgsten, 111111- tydugen en etymologiserande anslutning till borg

föreligger.

s) Styiïe Un.2 s. 379.
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slutning till de i samma socken fórekommande sjönamnen Alten

06k Spjuten. _.

Bottenlösen botstenlöäen (GS 2 О 34) Tivedens sn, Vadsbo

hd Vg. : fsv. botn, sv. botten 0. adj. lös; jfr Вар, Pore-,Vass

lôsen. Den lilla sjön äi’ visserligen blott en meter djup i vatt

net, men har djup dy, som ej uppmätts. Om ordet bottoni

andra sjönamn se Fillbon ook Vassbotten.

Botllngen boßtugggen (GS 1 V 32) Gillbärga sn, Gillbììrgs

hd Vrml.; väl bildat af en stam bot- med nfledningsìindelsen

-ung; jfr den ej längt därifrän belägna sjön Vàlungen (: Válen

== Botungen : Boten). __

Bovrângen boavrogïgen (Hermelin 1818, GS`4 О 36) Hjort

eds sn, S. Tjusts hd Klm.; sammansatt al' sbst. bo (se воен)

0. adj. vráng (se Vrůngen). Sjön har till ätskillnad frán den

strax i öster belägna sjön Vrůngen kallats вон-3113011 ianslut

ning till de närliggande gärdarna Раисы-110, Flugebo eck Lam

botorp е11ег till nägon ai' dessu. Jfr Täftmàlen Orre, Rumme

màla). Den senare leden har naturligtvis afseende pá sjöns form.

Bruxsjön о. d., Se Asplůngeu.

Brßcknell, Se Brocken.

Bredrefven breß(d)re’ven (brèréwn) (Brerefven Letter e.

1750, Fernow s. 13 [1773]; Bredrefven 110301- k., GS 2 О 31)

Gâsborns sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Bredrefven. Första sam

mansättningsleden är fsv. adj. breper, nsv. bred; 111- den 11111‘

belägna Mögrefven (z fsv. mio ’5ша1’). Adj. bred 111- 5у1111ег

ligen типу som bestäudsdel i sv. sjönamn, t. ех. Bredvisten,

Bressingen, Hultbren, Никем-едва samt Bre(d)sjönl, Breda.

0. Втедрвдёп”, Bre(d)vattnet5, Bre(d)tjä.rn‘, Bre(d)göl'~", Bredagöl

(GS 2 О 4U), Bredträsk (Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 15); jl'r äfven

Bredungen. 11111- Göta älf innehar sin största, bredd, samt ä.da.

Brething ‘Вадиме: ved Tudeaas udleb'ß. Den fsv. formen af

1)Gs1v37,1037,40372ggr,10362ggl-,3034

2ggr,4033,1v31,20314ggr,4ò31,6031.

i')Gs2041130403ggr,3<'_>37.

3) Gs 1 v 35 3 ggf, 2 v 35.

4) Gs 2 (_ö 32 2 ggf, 1 v 312 ggf, 2 О 31, 3 ò 31,3030.

5) GS 4 0 39, 4 0 36.

6) E. Madsen i Afuo 1863, в. 197.
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det nsv. Bredsjön frnmgâr af fsv. gärdnamnet Bredhœsyol,

Järlàsa sn Uppl., nu Bredsjö; jf'r fno. Breiôavík (Будь NG 2: 21),

fsv. ношею. Langasio. Svartasio о. 3. v. 0m senare leden se

Refven.

__ Bre(d)visten bre3(d)vìs2ten (Lex. 2: 208) Ekshärads sn,

Alfdals hd Vrml.; at' adj. bred (se för-eg.) ock sjönamnet visten

(se d. 0.).

Вге1113е11 brem4sen (Rääf 5: 8) Sunds Bn, Ydre hd Ög.;

sannolikt af dial. brems, motsvarande fsv. brims, afljudsform till

insektnamnet broma; 311- Bremetjern (GS 2 V 33). Tham Link. s.

1019 kallar sjön Bremsen. Jl'r med afseende pá bet. sjönamnen
Kläggen, Vifveln, fno. ält'namnet ниша (Rygh NG 1: 277) о. 3. v.

Att шёл-1:8 ür emellerfid, att appellativet i trakten har formen

bröms (<- й. bryms ‹— brims). __

Bressingen, Stora o. Lilla, bres-"eigen2 ( breszgan) (GS 2 О 33),

tvů. smä 330111- 1 Karlskoga bâìrgsl.; innehäller sannolikt adj. bred

ook en afledning -(s)ingen, som möjligen erlràllit sitt s fràn den

närbelägna Lyssníngen. Sjön har кашке 1 äldre tid haft det

vanliga питие: Bredsjö, hvilket analogiskt ombildats till Bressin

gen, säsom fsv. ‘шрам erhällit formen Hissingen. Se för öfrigt

Bredrefven. __

Bringen brigßgeni' (Rääf 5: 16, GS 3 О 36) N. Vi su, Ydre

hd Og. Namnet har jag äldst funnit säsom ingäende i det i

en handling frän 15522 anförda Bringzsma. »i vijd sooknn». Om

man sammanhâller denna form pá -s med det nuvarande uttalet

med akc. 2, kommer man fram till ett fsv ‘виден. Bringzsma

utgàr alltsà frän ett fsv. 'Bringismap, d. v. s. ’maden vid (sjön)

Bringen’. Med afseende pá synkopen kan t. ex. родившие —›

Bohus jämiöras (se Nor. Aschw. gr. § 156: 1 c). Afven erinrns

om nsv. Darsbo, ä..nsv. Darsboda <- fsv. 'Daghirsbodha: Da

garen. Pä samma sätt utgâr säkerligen 8пу1вп(ше(1 akc. 2)

frän ett ‘вини; jl'r Snytsbo (1571) <- 'Snytisbodha. Sannolikt

innehůllcr namnet ett fev. 'bringer = nisl. bring:- ’(liten) kulle',

knappast dâìremot sv. brings. ’bröst’, hvars 110. motsvarighet

annars icke sällan användes 1 по. ortnamnß. En parallellbild`

l) Styffe Un.2 s. 287; äldre: 'Brepe sio, dat. ack. Breila sio.

2) Aftryckt hos Rääf 1: 306.

a) Rygh NG Iudl. ss. 28, 38, Fr.2
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ning ‘Bringe anser jag ingá i Bringasjön, belägen i Bringe

tol'ta sn, Västra hd Smàl., âr 1287 skrifvet Bringatopta ook

1337 Bringatofta.. Sockennamnet skulle betyda ’tomterna kring

sjön Bringe’ (ej Bring, säsom Wieselgren 3: 301 antar) ock Sjö

namnet hafva afseende pá den omgit'vande natnren: i närheten

ligga ganska ansenliga höjder, till шиш sannolikt sjön iäldl'e

tider sträckt sig. Soeknen är belägen ien af Smälands llögläntaste

пашет. Det är därfór frestande att antaga sjönamnet vara se

kundärt i törhâllande till sockennamnet. Hvar ook en, som frân

Komstad by gjol't den besvärliga îärden upp till Bring'etofta, torde

erkììnna det träffande ien benämning Back- l. Bärgtomta., säsom

ju пашней kunde ätergifvas. Jämföras kunde äfven лапше: ä

den angränsande soeknen Hylletofta (5.1- 1337 напеть). Doek

torde af fiera skäl det forra at' de här anforda alternativen böra

fóredragas. Fsv. ‘Ед-шве : ‘Bringir = t. ex. ’Bœllir : ‘Ваше (se

Billen) = 'Eldhir : ‘Eldhe (Se Ellnren) = fsv. ‘Анапе (se Шиш) :

‘Ãlptir (se Ältaren) = fno. tjordnamnen BeöizBeöir о. s. v. — Det

má nu tillì'tggas, att detta fsv. ’bringer ’baeke l. dyl.’ ock det

nämnda brings. ’bröst’ äro ytterst nära besläktade. Sistnämnda

0rd är nämligen, säsom Tamm Et. ordb. eventuellt foreslär, en

n-utvidgning at' stammen i ‘bringer oek betyder ’framstäende

kroppsdel'; jfr Миш no. bring ’b1-Ösi. pá foglar’. Det hal' utan tvifvel

Шиш sammanställts med lit. brìnkti ’quellen, Schwellen', шапка

`anschwellen’, brankszóti ’emporstarren’; se Zupitza Germ. gutt.

s. 129. Med sekundärt k uppträder samma roti sv. dial. bricks.

’bröst' (t. ex. i Ганг"; Stäl) : sv. länordet brink, Тет. ьгвекка

: bringe. : ‘bringen se för öfl'igt Brängen ook Brůen. — I sock

nen ligger sjön Flugen, hvars наши har en betydelse, som

kommer den för Bringen antagna ganska лёта. Jfr äfven 356

namnen Fjällen, Hillen. I {гага om betydelscn erim'as dess

mom om no. älfnamnet Bretningazbrattr 'bl-auf, [тают Rygh

NG 3:361, samt SV. Sjönamnen Stjälpen, Stöparen.

Brinnen, Non-a о. вёага (Grau s. 587 [1754]) Nora sn, Nora

bärgsl. Vstml.; mig för öfrigt obekant. Detta ar sannolikt ett

af de mânga sjönamn, som syf'ta pä sjnöns glänsande Тёщ;

jfr t. ex. Glinímingen, Выпивши (GS 2 О 34). Knappast bör

däremot Bränm'ngen jämfóras i fräga om betydelse. Med at'

seende pá bildningen (af en värbalstam) erìnras 0m энд-Щеп.



72 unnnouxsr, SJÖNAMN. XX. 1

Brocken, Öfre o. Nedre, brok4ken (Broken Lotter c. 1750,

Björkman s. 104 [1842], Höjers k.; Brocken Höjer 1: 494;

Brogden Lex. 3: 472, säkerligen tryckfel; Brecknen Fernow s.

11 [1773], tryckfel for Brooknen?) Hvitsands su, Fryksdals hd

Vrml. Ош man har att щей. frän den äldst uppvisade formen

Broken, torde namnet böra sammanhâllas med mlty. brôk, fht.

bruoh(h), ty. bruch, ags. bróo, eng. brook ‘träsk’, 11.15.1111“:

hälla en annars icke uppvisad nordisk motsvarighet till dessa

vgerm. ord. Däremot kan namnet ej direkt fórbindas med Brok

sjön (GS 1 V 37). Här ingär nämligen fsv. brok ’byxa’ som

första led, ock betydelsen är sâlunda densamma som i Byxetjärn

(GS 1 V 31). De bäda sistnämnda sjöarna hal'va i sin form

stor likhet med ett par byxor. Afven i Norge användes brok

om tjärn för att betecknn. en sädan form; se Вуз]: NG Indl.

s. 38.

Bl'OIllSell, Se Bremsen.

Broten, se Brůten.

Brovrángell (Brovàngen Hermelin 1818) har tydligen varit

namnet á den sjö i Misterhults sn, Tuna läns hd Klm., som

enligt uppgift af allmogen numel'a. kallas Brovrángssjön. Det

gamla sjönamnet ingär äfven i gärdnamnet вши-диваны. De

hos Hermelin förekommande formerna Brovängen ook выпаива

näs äro sannolikt felaktiga. Första leden innehäller sv.: bro;

jfr Broasjön __(GS 3 О 38), Brosjön (1 V 38, 1 V 33, 5 О 30),

Brogölen (3 О 40). 0m senate leden se Bovrůngen ook Yrñngen.

Bràell, Stora. o. Lilla, brâŕen l. Bl'à. brů':4 (Brà Crœlius s. 129

[1774]; Bràn Hermelin 1818; Bràen GS 4 О 37) delvis i Krist~

dala sn, Tunaläns lid Klm. : Bràmàla., выпав. Sjönamnet llarjag

äldst anträffat säsom ingäende i fsv. Brebodhum (1358) Stylïe Un.._,

s. 184, nu Bràbo vid sjöns nordvästm strand. Ordet Forutsätter

enligt min mening ett fsv. adj. ‘brä(r), isl. ’brár ’brant, hög’,

sannolikt urgel'm. ‘branhaz (~ brang; Se närmare Drängen).

Däremot är det ej bildat af fsv. adj. ‘Ел-Брет, sv. bràd, motsva

rande isl. bráör ‘hastig, häftig o. s. v.’1, 11111- man kunde tänku

sig en betydelse ’b1‘ant’ eliminerad ur sammansättningarna

brů(d)djup, brâstört ’b1‘ant, жёг’ (Rz). Sjön är belägen i en

bärgig ook oländig socken, hvarom äfven ortnalnnet Brábygden,

1) Hit hör väl däremot Brá-á. Frosta 11d Skà. (Falkman в. 233).
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fordom bestäende af 12 hela hemman, erinrar. Af samma adj. fsv.

brä(r) har 'áfven втыкал (Bravik frân 5.1- 1317 enl. SD1) {ш

sitt namn pä. grund af dess branta norra stränder, ook sannolikt

äfven de bäda äsar i Konga ook Uppvidinge härad, som bära

namnet впав. Den sistnämnda. särskilt vid sin 111351153

punkt, härrgârden впав, mycket brant. Att f`órsta samman

sättningsledens ä ej öfvergâtt till à, beror därpâ, att 111111011

tonen legat pá slutstafvelsen. Slutligen ingár väl samma adj.i

isl. Brávçllr, sv. __Bràvalla (hed) samt Braneess (1500)2, nu Brä

nàs, Lösings hd Og. _ Sjöarna kallas äfven шиш-д, o. Storbrà.

Bràten. ._

1) (GS 2 О 38) Bärgs sn, Norrvidinge hd Smäl. Detta

namn var dock obekant for tvänne äldre á orten uppvuxna per

soner, ock sjön kallas allmänt Brátasjön (med samma slags

à-ljud som i Brâten 2) : Bràt.

2) bràßten’ 3 (0133113) (Broten Hermelin 1810, 'Ilham Link.

s. 27; Bräten GS 3 О 36) Tirserums sn, Kinds hd Og.

Ordet är hildat af fsv. broti, sv. brůte m. ’större hög af

fállda träd 1 skogen; äfven svedjeland’ ook betecknar här en sjö,

där en sâdan är eller blifvit liggande eller där marken blifvit

амеба; jf'r sjönamnen испанцев, Rönningen, чтец ock väl

äfven Bränningen. Med samma ord ha äl'ven sammansatts:

Br§mjön (GS 2 О 38), Bratsjön __(1 О 38),Bràt(a)tjarn (1 V32,

1 О 31, 2 О 31), Brátgölen (3 О 39). Vidare höra hit: fsv.

Brutabäk (1320)“, fno. Brotabœk (1273) i en gr'ánsbestämmelse

mellan Sverge ook Norge? I no. är braate mycket vanligt i

оплатив; det fórekommmer äfvenledes pá Själland’. För öfrigt

erinrar jag om no. тимин-он 11. ’kvas, kvist’, alltsâ ’vik,

hvor sligt trœañ'ald jevnlig findes’8.

1) Däremot saknar väl formen Bradwik (N. krön. v. 5764, 5769)

etymologisk betydelse.

2) Гады. kl. jordeb. s. 63.`

3) Enligt annan nppgift mcd nkc. 1, hvilken _ om den skulle

förekomrna  тёще Ъето pá anologisk ombildning.

4) Gränsdokument, aftryckt i SD 3: 484. Brutabàk är att söks.

p51 gränsen mellon Växjö 0. Jkps län, nära det under Skllrlůllgen om

uâmnda Brutabierg.

5) AfnO 1844-45, s. 162. 6) Ryglx NG Indl. в. 45.

7) Е. Madsen AfnO 1863, s. 197.

8) Rygh NG 1:88.
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Brängen brägßgen2 (fsv. Brœngir VGL IV. 11: 3 i Швы.

H, K, L; brangiri hufvudhandskif., sannolikt skrìiïell; Brängen

Lindskog 5: 282 [1816], GS 1 O 36) Kylingareds m. il. smar,

Redvägs hd Vg. : Brängesâs l. Bränningsâs, д!‘ 1407 Skrifvet

Brœngisasa SD NS I. Om pá summa вы: bildade gärdnamn

se Grecken, Lyen, Lygnen, Yngen. Om man ensamt tänker pá

sjönamnet, ligger det пап-а till hands att fatta. det som en ia

aflednìng till stammen i sv. dial. brànga ’vâldsamt tränga pá’ Rz,

bràngas Каштан”, isl. brang ’1агш’3. Jfr i ей fall med afseende

pá. betydelsen sjönamnen наивен, Rottnen, Rusken о. а. Dock

Bynes det mig, att en annan härledning med fog bör tagas i

öfvervägande. Utgäende frän det îörhâllandet, att sjöu har bär

giga оси delvis mycket таща stränderi7 antager jag som möjligt,

att стает afletts af en stam brang- med den adjektiviska bet.

’bmnt’ eller den substantiviska ’backe, braut, kulle’ l. dyl.; jfl'

den Vernerska växelformen branh- under Bráen. En aŕljuds

form bring- med ватта bet. anser Зад mig under Bringen ha

uppvisat frän Чёт: fornspräk. Jfr äfven ’aL-da. brank ’branfz

brink = brang- : bring, samt med :lfseende pá vokalisationen

lit. brankszóti ’emp0rstarren’. Möjligen föl'eligger ватта ord

stam i hemmansnamnet Stora ос]; Lillal Bräng i Sunds su af

Ydre hd; enligt uppgift ligger sistnämnda Ställe pá en höjdö.

Ordet har jag tidigast i'unnit t'rân 1553 :1ij11e brengh, anfört i

en handling hos мы‘ Ydre 1: 306.

Bränningen (Radloff 1: 228 [1804]), obetydlig sjö i Bro sn,

Bro hd Uppl., om hvilken jag för öfrìgt icke erhàllìt nägm upp

gifter. Namnet hör sannolikt till sv. dial. шпица f. ’svedjeland

о. d.', etymologiskt motsvarande Гм‘. brœnna, isl. brenna ’bräu

панде, brand'. tlfr det at' ватта stam bildade Brännetjärn (GS 1

V 33, 1 V 32, 2 О 31) : Bränningen = Fällesjön : det till bildning

ook betydelse analoga sjönamnet Шотландец. Om fno. brenna

1) Ош andra fall, (Шт hufvudhandskriftens sjönamnsformer äro

mindre pälitliga än öfriga handskrifters, se Strůlen, Slifvelůllgen, бьет.

il) Wahlström Uplandsdial. s. 16.

3) Om denna ordgrnpp se Zupitza Germ. gutt. s. 188.

‘) Jag erinrar t. ex. om den lodrätt ned i sjön stupande bärg

vägg — en »ättestupa», капай »Vil-)dens äude» — hvilken sedan under

vatten i ватта läge fortsätter till Веги famnars djup (Lex. 4: 294).

5) Jfr iifven НЁМ Ydre 5: 90.
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i no. ortnamn se Rygh NG Indl. s. 45. Jfr för öfrigt кошки

ningen (Kolbrännnren), Rönnlngen. Namnet hai' alltsâ liksOm t. ех.

врат, Vàlen (dock osäkert) afseende pá stränderna.

Bräxnan (Bräxnan SGU Аа 18: 14; Brexnasjön Lex. 7: 13)

Toresunds sn, Selebo hd Sdml.; höll är 1865 pá att genoux 131111

mining försvinna. Etymologien är mycket sväl' att närmare

bestämma. Möjligen ingär i пашней samma stam som isv.

bräken m. 11. ’ormbunke’; jfr (1)) Bräoketjärn (GS 1 V 33)

Dalsl. samt Breknen, det hos Fernow f`órekommande namnet

pä Brocken. Bräckneän Blek. har däremot närmast sitt namn

efter Bràkne härad, äldre Bregne ock Brœkne. M_ed afsefrnde

pá betydelsen kunna jämfóras: Fräkentjärn (GS 2 О 32, 89 31)

Vstml. samt de i Blek. förekommande Frägnasjön, -göl (3 040),

тише de under Starringen anförda sjönamnen. Втыкал ook

швец äro möjligen sinsemellan besläktade; se Bugge iSv. lm.

IV.2:53 noten. I detta sammanhang má nämnas, att smäl.

мышце 11. 'Equisetum ñuviatile’ (Rz s. 548 under rán) när

mast är att ställa till det likbetydande skänska rokkor (р1.).

Möjligen är Bräxnan att härleda ur ett analogt bildat ’bräxne?

Emellertid gör sjönamnet ett ganska âldel'domligt intryck, ock

завладев at' gamla former gör det ännu vanskligare att yttra

sig om dess härledning. Kanske hör med nfseende pâ bildningen

Напиши jämföras.

Bullaren bul-“laren2 l. vani. bulßlarîn (Bularen Tractus

Gothoburg. [1734]; Bulleren Tuneld s. 212 [1741]; Bullare-Sjöen

(Edman Chor. Bahus. s. 26 [1746]; Вините-81611 1. Ballare

vattnet därs. s. 341; Bullaresjön GS 2 V 34) В1111аге11е hd Boh.

вшита, som i äldre tider sannolikt тазом en Íîìrlängning af

Isefjorden, ha sitt namn efter det härad, inom hvilket de äro

belägna, under den yngre medcltiden капа: Boröerna skipreiöa,

senare Bordern, Bolleren, ur hvìlken form den nysvenska ut

vecklat sig; jfr no. gärdnamnet Balingen, hvilket enligt Rygh

NG 1: 19 ntgär fräu ett fno. Haröangr. Stammen ìdetta namn

är väl densamma som mht. borte Tand, kant ш. mf, fht. borto

’saum', sv. bärd о. s. v; Man har kanske alltsâ bär att тай.

frán betydelsen ’strand’, ос]: häradsnamnet skulle alltsâ beteckna

'stränderna kring (Bullare)sjöarna’. Hit hör väl ocksá fsv. Sil

byrdœdal, nu Sìlbodal, en sammansättnìng med ett Шахе ‘Sil

byrdha l. ‘замути, hvars fórsta led är ett sjö- l. änamn; se
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Silen. Beträffande det sistnämnda namnet kunde det synas ligga

närmare att tänka på ty. börde f. ’fruchtbare ebene, flnssebene',

men denna härledning blir betänklig på den grund, att det ty.

ordet utgår från ett mholl. (зашагав, som betyder igerichts

bezirlö, hvarom se Kluge Et. wb.

Bunn bun4n l. (numera sällan) Bunnen buntnen (Bun

nen Letter c. 1750, f_lermelin 1809, Allvin Mo s. 46, Höjer 2: 187

m. f1.; Bunn GS 2 О 36), stor sjö i Vista hd Smäl. Aldst har

jag emellertid funnit sjönamnet uppvisat i namnet ä den vid

sjön belägna gården Bunnström, hvilket år 1410 skrefs винт

ock år 1411 Bundzrwm, alltså ett af de synnerligen många

gårdnamn, som bildats genom sammansättning med -rum ock

ett sjönamnl. Stammen är alltså bunn- l. bund-. Tydligen

föreligger här ett urgammalt sjönarnn, ock det torde icke vara

lätt att skingra det dunkel, som omger dess uppkomst. Till

ledning för andra forskare må nämnas, att sjön enligt Allvin

kan sägas ha hvarken bredd eller längd, utan består af åt

skilliga små fjärdar mellan öar ock holmar, uddar ock näs

samt har smala, djupt inskärande vikar ock är öfverallt Om

gifven af stora bärgshöjder. Den är för öfrigt djup ock synner

ligen vacker. Skulle ordet på grund af dessa naturfórhållanden

möjligen kunna föras till den i afljudsförhállande till sbst. band

n. stående germ. stammen bund i mht. bund 'band, hoja', hvaraf

ags. byndel, eng. bundle bildats? Jfr t. ex. bohusl. bunn '50

trådar varpat garn”. Knappast hör det väl däremot till sskr.

bhándate 'glänser' ock därmed besläktade ord.

развел buesken2 (Letter c. 1750, GS 1 О 31) Norra Råda

811, Alfdals hd Vrml. : Busken, Банкетки-р; af fsv. sv. buske.

Jfr den i närheten liggande sjön Spraggen (z spragg-[e] 'ruska').

Anledningen till namnet är mig obekant; jfr Barken, Roten o. s. v.

Byngafloln bygsgarån (Hermelin 1810, Widegren 2: 33

[1818], GS 4 О 35) Ringarums sn, Hammarkinds hd Og. :Byng

вы: (Hermelin). Denna sjö utmärker sig för sin synnerligen

oregelbundna form. Jag antager, att den i fsv. tid hetat

'Bìghnin af samma stam som ingår i det af Rygh Stud. ss. 59,

1) Dessa förekomma —- pá ett par undantag när (för norra Jkps

län) _ uteslutande i Klm.

i9)' Nilén Ordb. Sörbygdsm.
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80 ponerade fno. fjordnamnet ‘врага = bygdenamnet Ванда, nu

uttalat Bjongna ook af Rygh Шт: till isl. bjúgr ’krokig, eg.

böjd’; se äfven Rygh NG 1: 388. Detta adj. är icke sàsom enkelt

uppvisat i fsv., men Forekommer sannolikt i sammansättningeu

щипнет, (se Södw. Ordb.) Om den i sjönamn ytterst vanliga

bilduingen pá -nir se afd. II. Möjligt är dock äfven, att пашней

har afseende pá den ifrân sjöu utfallande än, som har ett ganska

krokigt lopp ock i äldre tider möjligen hetat Bjughn, jfl' Ё".

Dumn, nu Dummeàn, Gimn, nu Gimůn, o. S. v. Isä fall Vote

ailedningen icke n§a, utau ia. Med afseende pä ljudöfver

gängen se Angarn ook i frâga om betydelsen jfl' Yrůngen.

Byxetjärn, se Brocken.

Bàfven bâńven (Мим), i allmogeus низ! ofta bäŕgen l.

stundom _ УЗЫ genom folketymologi _ bo'iven (i bagi à en

шипел‘; Bàgen Blaeu 2: 21 [1663], Вани Svea. rikes hist.

1: [1747; jämte Bàfven]; Bàfven Tuneld s. 58 [1741], GS

4 О 33); stor sjö mellan Rönö, Ваза ook Villàttinge h:der

Sdml.: Boxtorp'(< äldre ‘Bägheporp). Detta sjönamn härledes

al' BUGGEs evident riktigt af ett ord motsvaraude isl. adj. bágr

‘Шпаги-113, slem, Гать“; jfr no. bang (t. ex. baegt veder) Aas.,

ä.da. bag ’ogynnsam, hiudrande’ Kalk., sv. dial. bàg ’envis,

‘Чёт. oböjlig, halsstarrig; retsam’ Norrl. Rz. I fsv. tir ol'det

för öfrigt icke uppvisat, sâvida det icke iugär i fsv. задавишь,

sedermera Bogesund, socken i Redvägs hd Vg., nu Ulricehamn.

Med afseende pä ljudöfvergàngeu gh —› w 511- t. ex. Nor. Sv.

etymol. s. 39; jfl' äf'ven ä.nsv. Askawen : Ãskagen samt ä.nsv.

Skañuen för Skagen (G. Izs reg. IX). Sjön har en yttel'st oregel

hunden form med mänga djupt in i landet inträngande Унии“,

hvilken пуант gifvit upphof till namnet. Betydelsen är uugefär

densumma som i sjönamnen Drögen, Enveten, Illern, шиш, Par

sen, титан, Ärr(?). _ Namnet har i äldre tider Шайбу вашшап

ställts med sv. bàge, (И. bogi4. Oantaglig är likaledes den af

1) Sund, Hälgestads sn, Villáttinge hd.

t) Нов Brute Runverser s. 191 följ.

з) Se A. E. Törnebohm i SGU Aa 17: 5 samt E. Sidenbladh auf.

arb. 24: б följ.

‘) »Efter han böjer sig kring landet» Вани Sven тише hist. 1:93;

jfl’ Bergström Sdml. они. s. 12.
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V. E. Öman i Nerikes Alleh. 1899, ur 40 framställda etymolo

gien (: gäliska bágh ИК’).

Bügeln bâßgen2 1 (Bagan Grau s. 482 [1754; sannolikt пуск

fel]; Bägen Tham Vest. s. 163, GS 3 О 30) Karbennings sn,

Norbärgs bärgsl. Vstml. Detta namn torde knappast böra för

bindas med det Юта; utan hör väl till Гну. bogi, sv. bàge 0. s. v.

liksom sjönamnen зудит, Örbägen samt вазами (GS 1 V

33 : Bägeholm).

Bàlen. __

1)2 (GS 3 О 33, SGU Aa 9: 52, men s. 6 вещиц), liten

sjö i V. Vingàkers sn, Oppunda hd Sdml., vid Kolsnaren : Вш

torp. `

2) bä41en, af allmogen antagligen пищат bén, jfr nämligen

det i närheten belägna stället Bàlbäoken (bèbbœïß'an) (GS 1 О 32;

â andra kai-tor Bolsjön) Brattfors sn, Filipstads bärgsl. Vrml.

Hvad 2 beträñ'ar, s_vnes det mig möjligt att, dä denna sjö

är den relativt största vattensamlingen inom en rätt stm' om

krets, dess namn bör töras till sv. dial. adj. bàI мог, grof', duk

tig’, motsvarande ett ш. ‘bol ock ingäende i sv. bàlstor (se

Bäloxen); jfl’ t. ex. fryksdalsmälets bol ’stun grof’ 0. s. v. (Nor.

Ordb.). Om däremot 1 pä samma нём bör Нэп-111211215, mäste

namnet betraktas som skämtsamt ironiskt, alldenstund sjön är

synnerligen Шеи, s'árskilt i förhällande 'till Kolsnaren, näl'a. hvars

norm strand den är belägen; det skulle :illtsá vara att närmast

sammanhälla med Möckern, Nàtvin. Jt'r för öfrigt Bàlsjöna,

Bolmen, Bolnan samt маскам, пашпеп pá Stor- о. s. v. Frän

formens synpunkt fìnns intet hinder för att med Bâlen iden

tifìera senare leden i sjönanlnet Dremborn.

Iâàloxell bäPlokïsen, af' allmogen иным byZ-olcsloz (Выехав

GS 3 0 30) Norbärgs sn, Поп-{131153 bärgsl. Vstml. Ordet äi' samlnan

за“ al' sv. dial. adj. bál ’stor m. m.’ (se föreg.) ook sv. oxe, hvilket

senare sbst. äfven 111351- i sjönamnen Mu1, Valloxen. Det bör_

ej Íörväxlas med dalmälens ook norrl. dial. bolloxe Лиг’ (Rz

ss. 21, 46), hvars Штата, led är ett boll ‘геенны’ (se Bollen). Man

1) Nágon uppgift om à-vokalens natur har jug tyvärx' ej erhàllit.

2) Uttßl obekant.

s) GS 4 Ó 34, имам med »mycket öppet á.-1jud»; вшей af (и.

ö-; 3 ò 30.
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kan ha olìka meningar om, hnru detta ord bör skrifvas i riks

spräket; jfr kel' ock kol, men bgl- ock bàl (stor). Skrifformen Bol,

вош en ock annan använder, har jag emellertid undvikit, eme

dan den snarast utläses bol; formen Bâl- виды-311511303 ocksä

af skrifningen bâlstor. ’Den af GS Fóredragna formen Böloxen

afspeglar noggrannare ordets dialektiska nttal. Ljudet a är

nämligen i Västml. icke ett mellanljud mellan ä. ock ö (allt

311:9), utan »ett bestämt, ehuru egendomligt fárgat, ö-ljurb;

se Lundell Sv. lm. I. 1: 103. Sá transkriberar ocksâ Brate Ark.

16: 165 Norbärgsmälets motsvarighet till bálgeting med ö.

Bringenl (Lex. 2: 402, SGU Aa 14: 44) Uppl., vid gränscn

mellan Uppsala oek Västeräs län; mig för öfrigt obekant. Ordet

hör sannolikt till sv. dial. bàngas ’bullra, larma’, sv. bàng

(i íîìrbindelsen buller ock b.), fsv. 131. bang n. ’buller' o. s. v.

Med afseende pá betydelsen jfr sjönanmen Brängen, Bottnen,

Rusken.

Bàrsten, se Borsten.

Bälg- sâsom ingâende i sv. sjönamn se under Jän», Smed

bilgen. __

ВйПеп ЬЫЧеп (Bellen Lutter 0. 1750. GS 3 0 37), betydlig

sjö i S. Vedbo hd Smâl. Sjönamnet 111- doek mycket tidigare

uppvisat som första led i namnet à den socken Bä11ö,i hvilken

sjön är belägen. Derma skrefs âr 1337 Bœllö(o). Vid sjön ligger

gärden Bällesnäsï, är 1453 skrifvet Bellesnäs. Ordet mâste _

trots den nuvarande enstafvighetsakcenten _ pá grund af detta

gärdnamn i fsv. ha hetat BœlJir, hvilket ord medelst suffixet -ia

bildats af fsv. balder, ball, boll ’djärf, duktig, förträñ'lig In. m.’,

sv. ьыа (germ. 'balöaz), 131. baur ’fruktansvärd, farlig.skadlig’,

got. ‘balps i ballxaba (germ. bellies), i hvilket fall namnet

syftat pá sjöns storlek, hvarom nedan; eller af en motsvarighct

till sv. dial. bàld, bäll ’vacker, starkt glänsande till Fárgcn’ L

lit. báltas ’bvit’, dà namnet har afseende pä sjöns beprisado

lïxgringß. ‘Ваш: : adj. balder = 1. ех. Lyghnir (Lygnern) : adj.

l) Uttalsnppgift ej lcmnnd.

2) Ã Gs 3 o 37 fclakugr Ballenas.

3) Венца 1181’ gìfvit upphof 1111 den gumlu llärlcdnìngen ur franska

held); namnet skulle ha gifvils nf franskn munkar. Jfr Sidonbladh

11511163- 0. вос1‹е11пап111 3. 16.
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lughn = Lœghir (Läger-n) : ад], lägher = fn0. sjön. Ly'sir : adj.

ljóss o. s. v. Härmed må jämföras att de finl. ortnamnen Bällby,

Bällarsby o. s. v. af Frth. Sv. ortnamn i Nyl. s. 181 anses ha

afseende på byarnas (o. s. v.) storlek ock förmögenhet. Samma

stam ingår väl för öfrigt i fsv. soekennamnet Bællafors (1412)

Styfl'e Un.2 s. 143, nu Bällefors, Vadsbo bd Vg., hvilket namn

väl har samma betydelse som Maj(en)fors, stark fors i Marka

ryds sn, Sunnerbol hd Sinål. <- ’Mœghinfors; jfr fsv. Mœghinsior

VGL IV. 10, nu Maj- l. Mäjsjön i Bosebo sn, Västbo bd Smål.

(z isl. magin n. 'kraft, styrka'). Bællafors visar bän på ett ur

sprungligare forsnamn 'Bœlle (: 'Bœllir = ‘Eldhe [Шали]: ‘E1

dhir [Eller-ab; Bælla- bör snarast uppfattas som genitivus defi

nitivus, alltså 'forsen Baelle'. Samma namn Bällfgrsen före

kommer åtfven i Gällaredssn, Faurâs hd Hall., i Atran. Ett

förhållande som kanske har sin betydelse för etymologien af sjö

namnet Bällen må. här påpekas. Bällen är genom ett ed skilt

från den större Myeklaflon (eg. 'Storflonfl 'Storsjön'). Ar det

icke möjligt, att i de aflägsna tider, då namnet uppkom, sjöarna

Bällen ock Myeklaflon varit förenade ock burit ett namn, mot

svarande nsv. Bällen, d. v. s. 1storsjön'? Sedermera, då. tör

eningen dem emellan upphäfts, har den större sjön erhållit nytt

namn, hvilket tydligt angaf den som den större, under det att

den mindre bibehöll det till betydelsen fördunklade namnet af stam

men bæ11-. Betydelsen vore i så fall densamma som hos Bol

men, Möckeln о. s. v. Å andra sidan bör äfven den möjlig

heten uppehållas, att Bällen betyder 'fagersjön'; den är som

nämnt bekant för sin ovanliga skönhet. I så. fall borde kanske

detta namn etymologiskt, eller åtminstone semasiologiskt, skiljas

från det nämnda Венцом, ock betydelsen vore densamma som

hos Frillen, fsv. ‘шаре, Fagersjön о. s. v. _ Ett helt annat

ursprung har Bällsjön (GS 4 О 35) Eds sn, N. Tjust Kim., ut

talat bålalj'önz, vid gården Bällsjö. Denna kallas nämligen i

fsv. tid Beelgsio (SRP nr 2118 1385); jfr under .liirn-, Smed

швец. Ош Bällsjön (GS 3 О 39) bör förbindas med detta

namn eller med sjönamnet Bällen kan i saknad af äldre Тог`

mer ej bestämmas; sannolikast är emellertid det senare alter

nativet.

 

l) Finl. nat. o. folk VIII.
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'Bärgnnd(en), fsv. 'Bœrghundi, har sannolikt 1 шаге tid

varit namnet ä den i Bärgnnda sn, Kinnevalds hd Smäl., be

lägna начинании (GS 2 Ö 38, 39). Sjönamnet är bildat som

Jällunnen, Ãsunden 0. s. V.; Se Unden, Unnen. Ordet betyder Sä

lnnda ’bärgsjön’. Jfr Bärg(a)sjön1, Вытащив: (68 2 0 34),

Bargtjsrn (Багет, Bürge-)2. Slutlìgen má päpekas, atti Norge ett

älfnamn вех—диван. förekommer (Rjfgh NG 3: 43). _ Af fsv. sjö

namnet 'Bœrghundi hal' bildats gärdnamnet Bœrg(h)unda (1401,

SD NS l); jfr 1‹;:‘1.11111аш11е11 Kolunda (se 'Kolnnd[en]), капища

(se ‘Källund[en]), Rägna (se визита) o. s. v. Gärdnamnet ligger

i sin tur till grund för det naval-ande sjönamnet;jfr Выпивши,

Vallsjösjön o. S. v.

Bäl'kel'll 1. Bäl'kßl'ell bärskargn (Вы-каш Widegren 1: 328

[1817], Tham Link. s. 949) Oppeby sn, Kinds lid Og. Наш—

пес användes dock blott af den äldre generationen i trakten;

af det yngre släktet kallas sjön Björkaren (se d. o. 1) eller

Björken (se d. o. 3). Ordet synes vara. bildat af stammen

i trädnamnet björk :berk, fsv. baark, hvaraf fsv. ‘Ваш-1:11‘, pä

ватта sätt som fno. sjönamnet Aspir uppkommit af trädnamnet

asp (se Aspen) ock möjligen Шпиц-011 af sv. dial. älm (~ alm).

Saknadcn af omljud kunde dâ. bero därpâ, att orden icke _

säsom fallet är med t. ex. Bällen, Lygnern, Lägern _ direkt

danats medelst afledningsäudelsen -ia, utan en ieke omljuds

värkande Vokal har foregâtt densamma; jfr fsv. Мази:- (Maman).

Emellertid är det egentligen nomina propria pä -nir (ej -ir) där

omljudet ofta saknas; jfr t. ex. Kolsnaren, Ljusnaren, Malena

ren o. s. v. Namnet torde därför snarast böra förklaras sâsom

varande айвы; af ett numera fórsvuunet älfnamn Bœrka, hvar

till en motsvarighet, fno. ’Berka, kan ‘späras i Norgei. Af detta

ord är ‘Ваш-1111‘ en fullt regelbunden sjönamnsbildningg. Men

älfnamnet Евы-ка kan ieke gärna hafva uppkommit af stammen

i björk: ett af denna bìldat älfnamn bör antingen ha hetat

1>Gs2ò39,1038,2038,1v36,1035,5033,2

032,4032,5032‚2031‚4031‚5031.

2) Gs 1 v 34,1V 33 3 ggf, 1 v 32,1032‚2032‚4032,

10314ggr,5031,

s) Rygh NG 1v. 1:134.

4) Jfr fno. Веги‘ :Bera (Будь NG 1: 375), Syrmir:Syrma (auf.

arb. 3: 300) о. в. v.
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Biœrka (=det ytterst vanliga fno. älfnamnet Bjarka) <- ‘Bei-kön,

jfr fno. Ansa, Раю, наела o. s. v., eller Birke.1 ‹— 'Birkiôn,jfr

fno. (Эта, Lisa. о. s. v. Det af Rygh ponerade fno. Berka

anses ocksá at' nämnda förf. snarast vara atleti ai'bçrkr. Alltsä.

hör ej den möjligheten alldeles uteslutas, att äfven värt sjönamn

hör till den under ватт behandlade namngruppen.

Böekeln bök‘ke_1n(nörkein Lotter c. 1750; Böckein Решет

s. 16 [1773], GS 1 O 32) Nyeds sn, Nyeds hd Vi-ml. :dei non

liggande Böokelshöjden, Böokelskog samt Böckelstjärn (GS 1

О 31), vidare gárden Börkelhammar (Lex. 5: 258). Ordet synes

vara ombildat af ellel' utvecklat ur`’ ett äldre Börkeln, möjl. ‹

‘вики, bildat af stammen berk- i trädnamnet björk med det

i sjönanin vanliga витке: -il (se öfversikten). I i'räga om ljud

utvecklingennbirk- _»_byrk- —› börk- se Börken; `111 vrml. Börk

sjön (GS 1 O 31). АР denna tydning riktig, тёще nnturligtvis

enstafvighetsakeenten vara oursprunglig, säsom fallet är med

t. ех. Bällen 0. а. __

Bökelůngen bößkelogîgen (GS 3 О 40) Bräkne hd Blek.;

bildat af sv. dial. böke n. ’bokhult 0. s. v.’ (ia-afiedning атти

namnet bok) о. adj. làng; jfr гандикап (‹— Fyri) samt Asp,

Björk, Boke, Eklângen.

Bölingen, se Berlingo...

Bönnr(e)n, se tölj.

Bönern bösnerîn, at' allmogen oftast uttalat med längt n,

ai' den шаге generationen bönsnerî'n, af den yngre loönßnarn2 5

(вылет Lotter c. 1750, Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1818],

Tham Link. в. 35, GS 3 Ó 34;„n3nam Вгоосшап 2: 44О[1760])

Risinge sn, Fìnspänga l. hd Og. Denna sjö är i ögonen fal

lande làng ock smal, en egenskap som i ännu högre grad ut

m'arker Bönsvattnet i Värmland (GS 1 V 32) vid дате“ Bön.

Samma egenskap har Bit'ven Böne socken i Vg., om hvilken

Höjer (2: 1117), som annars mera sällan l'edogöl' fór socknai'nns

utseende, särskilt framhäller, att den är »läng ook smal». Det

kan вшивая synas sannolikt, att sjön erhâllit sitt namn pá grund

1) Л: Börken.

2) Knnske kunde mun jämföra det no. gàrdnamn, som ůr 1667

skrifves егоьепюив ock nu uttalns àkkelbogen (Будь NG 3: 427).

3) Se härom den sufñxologiska delen af öfversikten.
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nf sin synnerligen karakteristiska form. Emellertid torde vi

ätminstone tils vidare böra betrakta dessa öfverensstìimmelser

som blotta tilllìilligheter, som »irrsken», af den art som ей. oftn

ook framgängsrikt pl'ága locks ortnamnsforskaren. Det oi'van

nämnda gârdsnamnet Bön uppträder ofta äfvenannorstädesi

т: land, doek blott i Värmland, Bohuslän ock Alfsborgs lán’,

där man ej kan finna nâgon sädan anledning till пашней, som

den ofvan antytts. Mitt fórklaringsförsök ai' dettaJ namn an

knyter дав till ett yttrande af Styñ'e Un..l s. 145, (Шт han om

Dal nämner, att det som gränsland ofte Уайт ntsatt för fiendens

anfall ook att till {ЩИ häraf i oroliga tìder särskilda тю":

tighetsmätt mäst vidtagas. »En mängd värdkasar eller, som de

'ánnu pá norska канав, bauner hade därfor plägat hällas i bc

redskap. OckSä. kallas mânga gärdar 'án i dag Bön.» Denna

прршшйпёР tror jag i hufvudsak är Шиш, dook torde icke det

svenska ordet Bön ook det поп-31:21 _ eller riktigare danska ordet

— baun utan vidare kunna sammunställas, hvarorn nedan. Huru

skull nu detta Bön, motsvarande ett fsv. ‘ben ’vârdkas’, etymo

щади förklaras? För ogen del är jag öfvertygud om att ordet

i grund ook botten är ватта ord som sv. bàk i тык ook att

ljudtl'ìrhällandena böra тонкие pá ungefììr foljande загс. Detta

0rd bàk ‘air som beknntie Шва: frän lty. bâke ‘вши; For signal

ем, sjöm'zìrke, vârdkas o. . v.‘, af ffris. bâken n. ’vurningsteckem

signal’ (hvaraf fda. baken, bagn, nda. baun ’vârdkas’, isl.bákn

‘такси’, fsv. bakn ’stookfälla o.s.v.’ lânats)~“‘. Det frisiska ordet har

sin direkt». motsvarighet i язв. béacon, (зак. bôkan, ТЫ. bouhhan

11. `teeke1|, järtecken'; af' en ищет]. grundform ‘baukna.. Венца

bnr uppstätt ur 'baukka- gcnom utjämning inom n-stamspara

digmet (nom. ‘bsu5an) säsom got. шкив ur ‘юшка-4. [пот

ett dylikt paradigm har Шуе“ stnmŕ'ormen baun- uppstâtt af

baugnn- enligt Зная/инв’ regel; jfr uppkomsten af шт. zounen

‘visa’ i förhällande till det likabetydande zongen. Om BUGGES

 

l) Omkring 25 ñnnas upptagna i Sv. postortlex. (1894) s. 79.

2) Se t. ex. Tamm Et. ordb.

n) Detta вещи-е ord :mees af en ос}: nnnnn {откате vara inhemskt;

Se t. ex. Nor. Aschw. gr. ё 342, 6; jfr Миш Kock ‘ГЕРЦ. NR 7: 310.

4) Se Nor. Urg. lautl. s. 165; jfr vFries. Mediagem. s. 119.

Sv. Мидии. XX. I. Б
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sammanställning af germ. 'baukna- med got. augjan o. s. v.

(РВВ 13: 180) är riktig, äro dessa nämnda parallella bildningar

sinsemellan besläktade. Urgernl. ‘bann- :_ fsv. ben ììr sâlundn

en fullt regelbunden växelt'ornl till ‘baukn- т l't'ris. bäken, sv.

bůk; da. baun utgär däremot frůn 11.-(111. bagn, вант. lett svenskt

dialektord finner jag ett kraftigt stöd For min hypotes. R7.

anför nämligen frän Norrland ordet bönna l. bönne n. ’under,

идём ovanligt, underbart, utomordentligt, väekande beuudran

eller Штампа’, adj. bynnsam ’underbar, förunderlig’ samt v.

bönna ’se uppä ngt med f'örundran’ (Kalmar län m. 111.). Han

51111101- ordet riktigt tillsamman med fht. bauhhan ’portentulm

тонны-11111‘ utan att dock med de resurser, som stodo den tidens

etymologer till buds, kunnal utreda, hnru en sâdan släktskap var

möjlig, eller nlisstìiuka, hvilka ljudligu svärigheter som ställde

sig i vägeu 1111- hans antagande. Stemmen ban- är sälunda

äfven frän 111111111 lläll faktiskt uppvisad inom nordiskt spräk

omräde oek det 1 011 betydelse, som nära ansluter sig till en hos

de västgermanska afläggarna af urg. ‘baukna- förekommande.

Pä. grund af hvnd ofvan yttrats, 110331101- jug sälunda ett fsv.

‘ban n. i het. ’värdkas; teeken, under’ ‹— urgerm. ’bau5gna-.

Att nu detta ord äfveu ingär i sjönamnet Bönern, 111101- natur

ligtvis ej leda sig i bevis; men att sà är fallet, synes mig högst

sannolikt. Svärare blir 1111 säga, i hvilken betydelse det kom

mit att ingä i detta namn. 1115111- шап frân betydelsen ’värd

kas’, erinras om sjönamnen Bràten oek Vâlen. En annan möj

‘lighet mä bär antydus. Med de nämnda orden har tidigt blandat

sig ett annat, fsv. baghn ’trädstam’ (jfr Tamm Et. ordb.) Har

till äfventyrs värt ord ben äfven 'aigt denna betydelse (jfr lty.

bâke ’stäng för signaleld’, fsv. bakn ’stoekiälla’), oek föreligger

denna i sjönamnet? Ordet vore dà ett s. k. jämfîìrelsenamn af

ватта art som Bjálken, Stocker-en, fsv. Stang, nu Stângán

m. 11., 111. 11., alltsä s_yftande pä sjöns länga ook jämnsmala form.

Nägot egentligt etymologiskt samband med fsv. baghn torde ej

föreligga. Man kunde visserligen uppst'álla parallellen ‘bann

(jt'r âìfven no. bauna ’stort träg’) : baghn = isl. pjónn : 110311;

111011 ä andra sidan fuller det sig svârt att fï'ìr baghn uppgifva

den gamla sammanställningen med got. bagms.‘ _ Slutligen

 

l) Se senast Loewe Glied. der germ. s. 5.
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må nämnas, att en här-ledning nr samma stam, som ingår i sskr.

bhânú m. 'ljus, зиме’, hvaraf för öfrigt det från ty. lånade sv.

bona stammar, är teoretiskt möjlig, men foga trolig. En annan

möjlighet är, att namnet hör till no. bynja. 'larma, bullra'; jfr

betydelseöfversikten.

Bör, Stora (I. Store) ock Lilla, böfr (Stora Bären i en handl.

af 1582 enligt Lignell 1: 23; St. Born Lotter e. 1750; Bör Hermelin

1808, GS 1 V 32), betydlig sjö mellan Låugseruds ock Sille

ruds sznar, Gillbärgs ook Nordmarks тает Vrml. Ordet uttalas

numera enligt uppgift på samma sätt som det i ortens dialekt

förekommande bör, motsvarande fsv. byr l. bør, isl. byrr o. s. v.

'god vind, medvind”. På grund af de ofvan anförda. formerna

har man dock sannolikt att utgå från ett — möjligen med

detta ord besläktat _- fsv. 'bor m. Ombildningen till Bör beror

antagligen på folketymologisk anslutning till bør 'medvind', möj

ligen nnderstödd af skrifi'ormen Bör, hvilken ursprungligen åter

дам: ett uttal bar l. ber, på samma sätt som vstml. ьтщ

stundom skrifves Böloxen; se Bâloxen ock Bör-lingen. Fsv.

'bor vore en a-stamsbildning, som förekommit vid sidan af

den nämnda i-stammcn bør, fsv. byr o. s. v., båda bildade af

ien. РЕЗ 'vara orolig' o. d., som ingår i sskr. bhuráti 'rör

sig hit ock dit', fslav. burja 'storm' o. s. v. -I detta samman

hang erinras om det fsv. sjönamn 'Børsio, som förutsättes al'

gàrdnamnet Børsyohult (1312 SD 3: 75), nu Borshu1t,Lemhnlts

sn Smâl. : fsv. byr l. bør m. тата’? Betr'afl'ande frånvaron

af best. art. jfr sjönamnen Grann, пав, Lelàng o. s. v.

Börkeln, se Böckeln.

__Börken (тьаш Link. s. 33, Gs 2 ö 34) Motala sn, Aska

hd 0g. :Börka, i Lex. 5: 123,124 resp. взад-наезда ock Björka.

Sjön heter nu Björken, se d. o. 4. Börka är bildat af Börken

som (поил-в : Glottern, Rägna : Вадим-ед, Veckla :Veckeln o. s. v.

Ordet förutsätter sannolikt ett fsv. ‘Birke (ian-stam) l. ‘Birkir

(ia-stam) :stammen i björk (se щитке“, Björken, Bärkern, det

senare dock osäkert). Birk- > byrk- —› börk-; jfr t. ex. fsv.

Бах-3111: —› Byrghir —› nsv. Börje, kyrka _-> talspr. катка о. s. v.

På samma sätt bör väl Börksjön (GS 1 Ó 31 Vrml.) förklarats;

se äfven вёсны. Analoga fall förekomma i no. ortnamn, där

ett äldre вши nu uttalas som витке eller ersatts med ett взятке;

se Rygb NG lndl. s. 44. Däremot är det väl osäkert, om ordet
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bör föras till f'sv. barker (= 181. bQrkr) иск sälunda är att sam

manställa. med sjönamnen Barken, Borken. __

Börlîngen bö3lige112 (Hermelin 1810, ВЫП 5:6, GS36; Borlingen Tham Link. s. 1026) Svinhults sn, Ydre hd Og.

Enligt meddelande frân en med Ydredialekten förtrngen рег

son màste -rl- här under alla omständigheter beteckna ll;

möjligen alltsâ boZ-, l1vilketnppfattats ock мещанин med ö;

jfr Thams skrii'ning Borlingen ook Borsta. Analoga. fall ha

behandlats under Bâloxen ock Bör; i fräga om r1 säsom tecken

für 1 jfl' t. ех. Märllngen, пашен (Nälen). Ordet är kanske sä

lnndu en afledning af det under вши, Bñloxen anförda dial.

bàl ‘этот, ansenlig’, ett Гну. ‘Bolunger (l. ’Bolunge); jt'r вон-швеи.

Dock är denna tydning pâ grund :1f den grofva uttalsbeteck

ning, som :mvänts af mina. meddelal'e, sä osäker, att jag ej

vägat uppföra ordet under en stickordsform Bälingen.

пышны; аавьавкец (111111 13:11) Asby вп, Ydre hd ög.

Det synes mig sunnolikt, att detta 0rd îir att Гага till den grupp

ai' sjönanm med förklenlig eller fórnktlig betydelse, som seder

шега kommer att behandlas. Рви baker, sv. bak ’1‘ygg, baksida’

ingär som sennre samnlansättningsled i Here öknamn о. d., sä

som fsv. aghnabaker ’person som stjäl säd nte pá marken’ (jfr

det likartade Íörhällandet ì eng.) Sv. dö(d)baka.re anser jag ha

sin rot i ett pá ватта sätt bildzlt ’dö(d)bak(er). Ja, det 311- ju

rent af möjligt, att värt sjönamn bet-or pá förvrängning af detta

ord. Betydelsen тоге alltsä densamma som hos namnet Dövalen

(likaledes i Ydre); jfr Lummen, танец: 0. s. v. Att sjönamn

syfta pâ sjöns tröga eller stillastâende vatten är, säsom vì skola

se, ingalunda ovanligt.

._ Вазы-(щи daßgaŕn (Gran s. 507 [1754], Hcrmelìn 1801, GS

3 О 31) Skinnskattebärgs sn, Skinnskattebärgs Вёл-531. Vstml.,

'áfven капай Darsboijärden 2 :Darsbo. Detta gärdnamn skrifves

1571 пах-131301153, af Gran s. 523 Darsbo, at' Hermelîn Darbo.

 

1) En nnnan nppgift meddelar, ntt 1 i »Bolingem är »1njukt»,

under det att Flyttìngen uttnlns med моем» 1.

2) T. ex. Tham Vest. s. 157. Summa författare 111111111- ипцагв jön

felaktigt för Шаги-оп.

8) Forssell Sverige 1571, s. 83.



XX. 1 Börllugen-Dnglösen. 87

0rtnamu pá -bo(da.) äro, säsom vi skola se, synnerlígen ofta.

añedda af sjönamn. Den fsv. formen har выдел-Идеи шт

‘Бадьи-вписана, äldre ‘Daghiebodha. Med af'seende pá törsta

Мене r jfr Заметки, äldre Gßuesrum : Gagern, Runnersrum

:'Bunnir, Widhirsrum : ‘Wipir (se Vldhir) о. s. V. (Se för öfrigt

afd. II). Pä. grund af olika akcentîîìrhállanden ha i detta fall

sjönamnet ock det däraf bildade gärdnamnct utvecklats pâ olika

sätt; jfr Flögen : шепни, Flocken : Fluxerum о. s. v. ‘135511125

bódha. har blifvit подъема), liksom {ёж Baghahus öfvergick till

Bahus, nu Воина, eller Тау. Mystelsœtter vid Misteln blifvit

Missäter, fsv. Baklangis terp öfvergâtt till Backelstorp, nu

Rakstorp (Se выкипит), fsv. 'preingshult till Trän(g)shu1t (se

Treingen) 0. S. v. — Ordet, fsv. ’Daghir, ё!‘ bildat ¿if fSV. da

gher i betydelsen ’dager, ljus’; jfr взведён (GS 3 О 33) samt

надетое, gammalt пашп pá Norsälf'ven. Det kan knappast

hafva afseende pá nägot annat än sjöns jämförelsevis öppna

впивает; jfr den motsatta betydelsen hos sjönamnet'Daglösen.

Dagerlofven, se Degen-larven.

Daglösell dasglöïsen.

1) (Мёд-15512, dàghjsgz (Daglöösenn 16581; Daglösen Tuneld

s. 197 [1741], Lotter с. 1750, GS 2 О 32,31; Dagelösen Björk

man s. 103 [1842]) Filipstads landsfórsamling (Färnebo sn),

Filipstads bärgsl. Vrml.

2) (GS 2 Ö 31) Hjulsjö s:n, N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml.

I {гада om пишите betydelse ock bildning Каппа jämfóras

Внешними (GS 4 0 27 ВЫНЬ), no. gärdnamnet Sollasen 2,

по. älfnamnet лаваша 3. Det nämnda Внешним-ц kunde, pá

grund af att en närliggande дата kallas падаю, tänkas ища

frân en osammansatt namnform, identisk med vârt sjönamn.

Men dä ватта gàrdnamn äfven uppträdel' i andra пашет af

Non'land4 ock äfven i Finland, (Шт ingen sjö filmes i närheten,

bör man snarare anse, att тёте: ирркапатв efter gärden. Nam

пе: är пани-1131713 sammansatt af sbst. dag, Тет. dagher ock

adj. lös, fsv. las samt har afseende pá. ställenas mer eller

mindre тётка ock дуэта. utseende. Ett sädant har enligt upp

gift àtminstone Daglösen 1, hvilken sjö är omgìfven af höga

l) Enl. uppgift af fil. dr G. KALLsTENms.

2) Rygh NG 1:210. s) DärS. 22 363.

4) Se t. ex. Nordlander Sv. lm. XV. 2: 19.
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oek bärgìga stränder. Jfr för öfrigt Fisk, Pors, Vnsslösen

(samt Gottriken) oek i fräga om betydelsen äfven Hummel“, Mörken,

вишен о. а. _ Det Напев ingen grund till att antaga, det bär

den i synnerhet i danska ortnamn vaulìga ändelsen -lese Гёте

ligger, hvilken med all säkerhet är nära besläktad med ags.

lees ’betesmark'1~

Dalen, se Dnn.

Dulknrleu, Dalknrlssjön, Se Svenskeu.

Damboru (Them Vest. s. 155), se Dmmborn. _*

n Dammen 311- ettl ganska__vanligt sjönamn, t. ex. GS 3 O 40,

2 О 37, 5 О 31, 3 О 31, 2 О 31. Det tordeI allestädes uttalas

dam4men oek är зыка-113311 best. form till sv. dam, fsv. damber

’fördämuing sump’. Med samma 0rd ä-ro väl äfveu fóljande

sjönamn bìldade: Damsjön (34 ggr), вашими (35 ggr), Dams

tjärn (1 gg), Damgö1(en) (2 Ёж)".

Dan (Hel-menu 1810, Widegren _1597 [131731163118 su,

Bankekinds hd Og.; kallas ä GS 3 O 35 Dalsjön. Jag antar

alltsä, att skrifformen Dan afser ett uttal dam l. dgn. Ordet

skulle sälunda pá rspr. lyda Dalen samt är bildat af fsv.

dal m. ’vallis’, isl. da.1r o. s. v. Мг Delsjön 3, Da1(e)tjä.rn ‘_

Samma ord ingär som seuarc led i fsv. bäcknnmuet Diupudal,

nsv. Djupedalen, VGL 1V. 10, hvarom talas under Djupen. 311—

1111‘ öfrigt Dänuingeu, Vammeu.

Dnusjön, se Däunlngen.

DegerlOfvell deßgerloïven (Degerlofven GS l V 32; Da.

gerlofven Hermelin 1808, väl tryckfel) delvis inom Stafn'ás sn,

Gillbärgs hd Vrml. Ordets föi'sta led är sv. (dial.) diger, fsv.

digher, deger, isl. digr 1311113,1]ос1;,__в1ог’;_]1"гвдбпашшш Deger

ullen, Deglunnen, Degersjön (GS 1 O 36), Degerträsket, Deger

шивших-п (Nordlinder Sv. lm. Vl. 3: 15-16), gärduamneu

Degerfore ock Degernäs i Karlskoga, Веды-110109015.“ 0m

1) Steenstrup dHisl. tidsskr. 6 R. 5: 348.

Y) Pâ grund af ett missöde, som drubbat mina anleckningar om

detta nanxn, är jug icke i tillfälle att närmnre ереси-100111 mina uppgifter

om detsammn. Detta bade kanske i alla händelser varit öfvertlödigt, dâ

sjönam'net Dammemrdär det förekommer, väl вши-1151 fungerar som ett
rent appellativum Vock sâlundn knappast feller inem спи-Мы för denne

afhundling.

“>Gs1037,11333303341153351533.

‘)Gs2\'34,1v332ggr,2v33,1V32.
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andra af detta ord bildade ortnamn, b1. а. sjönarnn, se Nord

lander Sv. lm. II. 6: 16 00k där eiterad Ниш-Миг. Senare leden

är salnnla 0rd, som ingär i sjönamnet Lofvarna. (strax i norr):

sv. lofve, fsv. love, isl. lóñ ’inre этап af handen’. Jfr det

alldeles analogt bildade fno. ortnamnet Digrmúli, nuo. Эйде:

mulen, t. ex. ett brett näs vid Nidaros, nuv. Trondhjem1 : fno.

múli, sv. mule. För öfrigt erinras om de likaledes af uttryck

t`ór kroppsdelar bildade vrml. sjönamnen Bastfoten, Knon ock

Knäsjön (se för öfrigt öfversikten).

Degerllllen (Lotter c. 1750), se [Шеи (Stora) 00k Stornllen.

Deglunnen, af allmogen uttalat »deghìmnmeglunnen Lotter

е. 1750; Deglunden Hermelin 1808, GS 1 О 31; Degerlunds

Sjöarna Tuneld [Il] 5: 104 [1790]) Gustaf Adolfs kapellfîìrsamling

af Ekshärads pastorat, Alfdals hd Vrml.: Degerlundsfors, паша

pá en 23.1- 1731 privilegierad tackjärnshytta. Ош första. leden se

веды-юнец; jfr Вовы-шеи. Med afseende pä betydelsen 16111111

1ег sig Deglunnen, d. v. s. 'Storlunnen’, till sjönamnet Lellunnen,

d. v. s. ’Lillunnen’ som вин-111113911 : Lenungen (Lillungen). Den

senare leden är liksom i namnen â de närbelägna Lellunnen,

Opplunnen sannolikt sv. lund, fsv. lunder о. s. v., i mälet troligen

пища: lun, best. form lim, hvarom se utförligare under зап-шпицев,

där äfven andra med lund sammansatta sjönarnn anföras. Den

riksspräksmässiga skrifnìngen тоге alltsâ Digerlunden. _ Mindre

шлюпы är, att i senai'e leden döljer sig en (för öfrigt ieke

uppvisad) motsvarighet till mht. шпаг, lunde ’väg’; jfr sjönam

nen Unden : fht. шипа ’väg’, Vâgnaren о. s. v.

Вошёл о. s. v., se Findeln.

Denníngen, Se Dänningen.

Denseln, se шиши.

netten, se Damen.

Dettern, se Шпаги.

Develn, Se шиши.

Digerlunden, se Deglunnen. __

Dimlingen «.'limßligen2 (dìm7f-) (Dimblingen GS 2 О 33),

mycket Шеи sjö i Edsbärgs hd, strax non' om sjön Mnlten, Nke.

Кашне: hör antagligen till fsv. dimber, n0. dimm, isl. (птиц, ags.

dim ’mörk, skum’, hvaraf äfven afledningen анаша, {вид-1137.

1) Se Rygh NG Indl. s. 68, Oldnord. geogr. Ordb., Kbh. 1837, reg.
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dimba.; jfr med afseende pä betydelsen Mörken eller, om betydelsen

’dimmig’ lega: till grund, Emmern, Immen, Àngsjön о. s. v.

Pá vattnets färg kan namnet doek icke gärna syfta. ty denna är

enligt uppgift ljus. Aíledningen är densamma som i nanmet à den

strax bredvid liggande Gässlingen.

Djulan, se линии.

Djupen jnfpeŕul. `

1) (GS 3 O 38) Alghults sn, Uppvidinge hd Smäl.: Djuphult.

2) (Hermelin 1808 samt enl. uppgift) pà gränsen mellan

Tisselskogs ock Ãnimskogs sznar Dalsl.; GS 1 V 33 kallad

Djupsjön. ._

3) (Grau s. 401 [1754]. GS 3 О 31) Ramnäs sn, Snäfringe

hd Vstml.: Djnpebo.

4) (GS 3 31) Karbennings sn, Norbärgs hd Vstml.

5) (GS 3 О 30) Norbärgs sn, Norhärgs hd Vstml. Euligt

förmodan af lektor E. BRATE har sjön i äldre tid hetat ‘Шир

tjsrn; jl'r den närbelägna byn шишкам-ад: fsv. Diwpaterna

(1413)”, ä.nsv. Djupetìern (1571)”.

Namnet innehäller sv. adj. djup, fsv. diuper, ìsl. старт

o. s. v. Detta ord ш ytterst vanligt i namn pá nordiska ock

andra germauska vattendrag. Hit höra Djupen (GS 3 O 31),

sjö i Dalarna, vidare de nedan behandlade sjönamnen Шир

gällen, Djuphiren, Djupramen, Djuprämmen, Djupsnuggan samt

Djupsjön“, fsv. Dyoposior, hvarom Nordlander Sv. lm. XV. 2:

14, sv. Djupasjënâ, Djup(e)vattnet, -_va.tten6, Djuptjärnï, Djup

важен) (GS 3 О 40), Djupträsk (6 O 33), ä.-nsv. Diupe tresk

(Öl'ver-Luleä enligt Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16); 511- äfven

Döpplingen. Vidare erim'as om fsv. Diupuda1(VGL1V. 10),

nu Djupedalen, bäck mellan Vg. ook Dalsl.S Sannolikt har

bäekens eller äns namn varit шара. Diupudal är den (шаг

1) Uppgiften för 4 är dock osäker.

2) SD NS II. Jfr Boten, Trnntern, Ursten.

3) Forssell Sverige 1571, s. 83.

4) Gs 2 o 4o,1038,3038,3537,1v36,2v35,4035,1

v 33,3 o 33, 4 o 33 3 ggr, 5033,6631,5030,60302ggr.

5)Gs3dîv4o,3039,1v:«V1:’,ggi,1537,1v36.

6) Gs 2 v 35 2 ggf, 2 v 34.

7(11S 2 V34,1V322ggr,2\'322ggr,1\'31Qggr,

2v31,1031,20312ggr,3031.

8) Eni. VGL schlyr. s. 557.
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bildade benämningen pâ ädalen, efter hvilken веды-тега i sin

tur àn uppkallats. Л!‘ no. älfnamnet впадаю. af dalnamnet

'Snada1en; dalen канав nu Snadeldalen 1. Fl'än Tyskland mä

nämnas det ytterst vauliga. Diufonbach, nu Tiefenbach, Diefen

bach о. s. v., hvarom se Förstem. 2: 421 iölj. — säväl nttal som

gârduamn visa otvetydigt hän pä ett Гну. ‘Diupe;jf1'fsv.'B1eke

(Se Bleken 1), ’Evite (Se Hviten) m. ñ.

"Djupgällen (Widegren 1: 597 [1817]) Ãtvids sn, Bankekinds

hd Og., af Tham Link. s. 457 капай Djupgölen. Hvilken form

som är den ursprungliga, är icke gott att айда: snnrast börman

ища frän formen Djupgällen, hvilket namn är sammansatt af

adj. djup (Se Djupen) ОСЬ adj. gäll (se Lillgällen ook Gällingen).

Djllpllil'ell .jusphi2rn?2 (Djuphiren SGU Аа 12, kartan;

Djuphirn GS 4 О 33), liten sjö i Floda su, Oppunda hd Sdml.

Se Djupen 00k Hiren. __

Djupramen jußpraîmen (Grau s. 400 [1754], GS 3 О 31)

Ramnás sn, Snäfringe hd Унт]. Jfl' Gram, Sten- ook Пил-шлеп

(i närheten). Se för öfrìgt Djupen 00k Ramen.

Djllprämmell jußprämgmen (Djuprämmen i en handl_..frân

16583; Djupremmen Lotter с. 17.50; Djuprämen GS 2 О 31)

Rämmens sn, Filipstads bärgsl. Vrml. :Djuprämmemjfr Djupen

ook Rämmen, samt ЕШЬ, Näsrämmen (i n'árheten). Sjön har er

hâllit sitt namn i motsättning till den inom Koppal'bärgs щи

liggande Grundrämmen.

Djnpsnuggan jßupsqngggan (ВЫП 5: 5), Щеп sjö (l. ф!) i

SvinhultS su, Ydre hd Og.; af adj. djup, Se Djupen Ock „Кг

Grnudsnuggan (belägen i närheten) (: Djupsnuggan = Grundräm

men : Djuprämmen). Om senate leden se Snuggen. Man kan

dock тапка sig, att bär icke adj. ’snugg ’kort' Vingär, utan nâgot af

detta ord bildat sbst.; 56- Ydremâlet snugga, ’kort рыка’. Bety

delsen ’kort tobakspipa’ torde härröra fràn Svealandsprovinsernn;

dessutom tyckes i dial. fìnnas en allmännare bet. af snugga, näm

ligen ’kort пуске af nägot’. Namnets form pâ »an bör i detta

fall icke betraktas som oblik kasus af en mask. n-stam. Ordet

är вши-аз: att anse som fem. ook dokumentel'ar sig härigenom

som ungt :i шаге tider erhöllo sjönamnen maskulint kön, äfven

x) Rygh NG 3: 861.

2) Sjön vnr obekant för min meddelnre frůn orten.

з) Enl. uppgift nf й]. dr G. KALLSTENIUS.
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om deras grundord voro feminins. eller nentrala. Man kan ocksä

tänka sig, att i fräga om dessa ock andra mindre sjöar ett fe

minint appellativ underförstâtts; jfr Вырви, Vesnn o. e.

Djurlàngen jusrlogggen (Hermelin 1803, GS 3 О 31) Lin

des bärgsl. pá gränsen till Dalarna : (gârdnamnet) Djurlàngen;

jfr Korslängen (i närheten). F_i_ìrsta leden är sv. djur, 151311111

o. s. v.; jfr Djurasjön (GS 3 0 39, 3 О 38), Djursjön (l О 38,

1 V 37). Om andra. leden se Längen.

Dofvelll1 (GS 2 V 35), liten sjö i Ryrs sn, Valbo hd Dalsl.

Namnet hör antagligen tillsammans med den under Dyfveln be

handlnde stammen; jfr särskilt fht. tobal ’waldsehlueht’, no. dov

‘дивану’, sv; dial. айда ’fördjupning i marken’.

Dofvern dâ‘vern (déw1¿)2 (Dofvern, fw, Lotter c. 1750,

Wangel Tal om Risinge Soknus. 12 [1764], Hermelin 1810,

Widegren 2: 135 [1818], 68 3 О 34; páwern Broocman 2: 440

[1760]) Risinge sn, Finspänga läns hd Og. : Dofverstorp, är 1336

skrifvet Duwirstorp (SRP nr 582) med frän nom. analogiskt in

kommet r, alltsâ. äldre 'Duwisporp. I näjden af sjön synas

socknens högsta. bärg vara belägnaß. Östra stranden är höglänt,

västra läg. Det kunde alltsä tyckas ligga nära till hands att

att förbinda ordet med de under путы anförda orden fht. tobal,

fslav. duplr, o. s. v. En annan härledning bör emellertid af

gjort föredragas. помет ock den nära intill belägna Glan

âiro de största sjöarna inom ett ganska vidsträekt omräde, ock

man har däriör rättighet att tillskrifva deras паша en synner

ligen hög älder. Det bör därfór ieke väcka undran, om man i

sjönamnet поташ upptäcker ett inom de nordiska spräken för

öfrigt ej али-1111111 0111 eller ett ord i en under 111101111- tid ej

uppvisad betydelse. Nu har sjön ett ganska mörkt vatten, be

tydligt mörkare än Glans. Jag anser, att den erhâllit sitt nalnn

i motsättning mot Glan ’den ljusa, glänsande’ oek att sälnnda.

namnet, hvilket pä grund af gärdnamnet i fsv. mâste ha lytt

‘Duwir eller ‘Поти, är rotbesläktat med det ieu. fárgnamnet

dhubh, som áteriinnes i fornir. dnb ’mörk, sva1't’, galliska 11011

l) Uttalsuppgift ej erhällen.

2) Enligt uppgift uttnlas namnet nf allmogen »mcd ett O-liknande

á-ljud», för öfrigt detsamma som förekommer i sjönamnet Horken, pá

grund hvaraf jag konstruernt ofvanstáende form; alltsâ fsv. Ö.

5) Jfr Tham Link. 5. 888.
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namnet Dubis, nnmera Doubs, gr. weke; ’mörk, blind’ o. s. v.1

I detta. fall hör поташ sannolikt etymologìskt 11115аш111а115ше11

stammen i sv. döf ock ännu närmare med fsv. dovi ’dvala’. Att

516111- pá liknande sätt erhällit sina namn i motsättning mot

bvarandra, äl' icke' ovanligt; jfr Ljusterhöfden ~ Svarthöfden

ock se vidare t. ex. under Lyen samt betydelseöfversikten. Om

emellertid r i namnet sknlle höra till stammen, bör det snai-ast

sammanställas mcd gärdnamnet Dofra.2 Snafiundn sn Nke=fno.

gàrdnamnet Dofrar, som ligger till grund fór härads- ock 131111

namnet Dovre (det senare fno. поп-таи) 3.

Dolpan sannolikt аог‘рап" (GS 1 V 32), liten vattensamling

i Gillb'árgs hd strax söder om den sydligaste spetsen af St. Gla

Vrml.; eg. ett appellativum, sv. dial. dulpa ’ibrdjupning, häV,

сыра, Rz (se шприц) о. 5. v. motsvarande det likabetydande no.

dolp, dolpa Aas., hvilket senare ingäri no. gârdnamnet Dolpa 4.

Med afseende pá form oek användnìng jfr Hulpan, Vesan.

Drafven draßveng, enligt annan uppgift äfven dra4ven (Her

melin 1808, Wieselgren 3: 134, Allvin Vestbo s. 125; ej upptagen

â GS 1 Ö 38) Refteleds o. Аз sznar, Västbo hd Smäl. : Drafö

(âr 1358 Drsthö enl. SRP nr 1811), Draftinge. Detta. senare

gärdnamn 311- sammansatt med fsv. ping: en i närheten belägen

höjd kallas enl. Wieselgren 3: 158 Tingstad. Sjön ìir enligt

ALLvIN om sommaren nästan belt ook hället öi'verv'axt med газе,

nate ock ilottgräs samt liknar en vidsträckt äng. Jag samman

ställer ordet med den nord. stam 11:55, 50111 ingär i isl. draf n.

'añ'alL smulor’, fsv. ага‘: 11. ’svinföda’, sv. ’mjölkblandning ät svin

ock höns, mäsk', jutländska äfven ’myr, sump’ (etymulogiskt be

handlad af vFries. Mediagem. s. 30 Íölj., Torp Studier s. 177).

Betydelseutvecklingen har varit densnmma som i det jutländska

ordet; jfr :ifven Mengen, мизинец. Möjligt är, att ordet 311- rot

besläktat med fno. älf- ook fjordnamnet Drçfn (se Dramborn) samt

no. 'álfnamnet Этапа, hvilket anfóres af Rygh NG 3: 375. ‚

Dragaren (Thani Vest. ss. 5, 157, 166) тёще vara felak

tigt für Dagnren. 

1) Om denna stam se närmare Persson Wz. s. 55 följ., Brugui.

Grundr.z 1: 108.

‚ 2) Den i SGU @mamada помазал (Dàfra-Sjon тицеш [I] 2: 73

[1786]) ligger :cke vid demis gira.

з) Rygh NG IV. 1:1. ' . 4) нудные 32434.
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Dl'ßlllbOl'll l. ВгашЬоЛп дгащзьёчп (_»dramßbegrm Supra

dental t). 1 и

1) (Drambolssjön Стаи s. 507 [1754]; Dramborn GS 3 O

31) Skinnskattebärgs sn Vstml. __

2) (Drambolssjön Grau s. 524 [1754]; Dramborn GS 3 O

31; Dramborn Tham Vest. s. 156, tryckfel for Вишь) pà шёп

sen mellan Skinnskattebärgs ock Gunnilbo шпаг Vstml.

Första leden anser Зад vara ett fsv. ‘Dram(n), motsvarande

fno. älf- ock tjordnamnet Drçgfn2 l. Drafn, Dramn, Мага!" nuo.

Dramsfjorden, Drammen, Dramdalß; möjligen af samma rot, som

ingär i выпад. Summa ord torde äfven upptr'áda i Drammans

bosjön (GS 4 O 31) pá gränsen mellan Uppl. ook Vstml. Sjön

har uppkallats el'ter gàrden Drammansbo, hvilket наши tyder

pá ett sjönamn Dramman; jfr E1dansnäs:sjönamnetEldan.

Man kunde nu i {гада om Dramborn шика sig, att detta Sjö

namn innehäller ett gärdnamn вышьет, bildat med деп?

dessa trakter icke ovanliga häudelsen bor(e)n, hvilket äfven

iîirekommer enkelt; se Forssell Sverige 1571 flerst. Nágon вёл-д

med dylikt namn existerar dock, эй vm jag vet, ej. Antagligen

bör därför namnets senare led sammanhällas med Bâlen; jfr

äfven Amboln. __

Drien drißenî (GS 3 O 36) pá gränsen mellan N. Vi sn,

Ydre hd, ook Tirserums sn, Kinds hd Og.; ai' obekant här

ledning. __

Dräjen dräj4jen (Drejen GS 4 O 36), längsträokt sjö pá

gränsen mellan Odensvi sn, S. Tjusts hd, ook Dalhems sn, N.

Tjusts hd Klm. Sjön har en form, som mycket pàminner om

den hos sjöarna med namnet эти-шкал. Jag antager, att namnet

fórutsätter ett fsv. ’dra-eg», isl. 'drs'eg- ос]; att det är besläktat

med sv. dial. шаг f. ’dal, sluttande dalsänkning, n. ‘(191551111

ning; мы som ofta passeras af männìskor; так’, no. drog

f. bl. a. ’Ställe där man drager ngt; Миг; fordjupning i jorden,

Щеп dal’ Aas. (‹- ‘ахов-у Ordet är närmast besläktat med

ос}: hör till samma añjudsserie som isl. droga ’draga’, fht. pl.

trâga ‘акты-п

1) Om vokalen i вещие stßfvelsen upplyser min meddelare dess

ntom, att den är ett `miellunting meIlan à. ock ò (= k01)», d. v. s. 6 l. 8.

2) = isl. DrQfn, en af Ägirs döttrar.

s) Se Вуз}: Stud. s. 37; jfr Rygh NG 1:29 о. в. v.
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Drängen ingär som senare led i sjönamnet Лишайники;

se d. o. Ett motsvurande namn, fda. ‘Drœnger, har säkerligen

äfven lmrits af den sjü` som nu kallas Drängsjön (GS 1 V 38),

Drängsereds sn, Ãrstads hd Hall. Socknen har här, som i sà

mânga andra fall, erhällit namn ai' sjön, ook dess fda. benäm~

ning птенцы-уф (1369)1 visar, att man har att utgâ frän ett

osalnmnnsatt sjünamn; jl'r t. ex. fsv. Fœmsrydh : Femmen. Jag

kan sälnnda ieke biträda LUNDGRENS mening (Sv. lm. X. 6: 46),

enligt hvilken personnmnnet Drœng(er) vore soekennamnets löl-sta

led. Detta fsv. fda. sjönamn ‘Draanger innehäller ett ord mot

svarande isl. drengr, no. dial. dreng ‘моск, stötta’, om hvnrs

släktskapsfórhâllanden se vFries. Mediagem. s. 59, Torp Studier

s. 179. Fullt вши-а betydelseanalogier äro sjönamnen тыква,

Sperren, Stockaren, fsv. Stang, nu Stángân, nsv. выгадал о. s. v.

Jfr für öl'rigt Май som under Sträng- yttras om выдаваема

sjön. _ Slntligen mä nämnas, att det i Lex. 1: 399 anförda

Drängen ведуще hd Vg. :ir tryekfel för Brängen.

Drättingen активен? (D1-mingen Rogberg o." Ruda s.

282 [1770], Wieselgren 2: 877; Drettingesjön GS 3 О 38),‘ nu

urtappad sjö i Dädesjö sn, Uppvidinge hd Бинт. : Dramnge, fsv.

Вышние, omnämnd bl. а. âr 1386. Säkerligen är i detta fall

gàrdnamnet det pl'imära, därför talar dels att detta namn Шуе“

annorstädes förekommer som gârdnumn”, dels _ om eek i

ringa män _ dubbelformen Drättingesjön. Detta Drättinge

är väl aflett af fsv. агат: f. ’dragande' (накал, not[a.], шапи

o. s. v.); Кг ortnamnet Drag, hvilket опа synes ha het. ’Ställe

där ngt säsom t. ex. hätar drages l. sättes upp', ook de ììnnn

närmare stàende no. gârdnamnen Dybedrœt, Vadrœttet, om пупка

Rygh NG 3: 301 talar. Jag erinrar äfven om gärdarna Drabo

(GS 3 Ö 36), belägna à den tälnligen jämna terräng mellan sjöarna

Щётки: oek ‘Гунн, som ntgjorde den шиш-Ива kon|munikations

leden dem emellan. _ Med afseende pä bildningen 311- 'wringen

(jämte Turingesjön).

Drögen dringen Дюны e. 1750, Brooeman 2: 170 [1760],

Hermelin 1810, GS 3 О 35), tämligen Мог sjö i Nykils sn, Val

l) Styfîe Un..z s. 85.

2) Fev. жаднее, nu Dráttinge (SD NS II frän 1412), Hilger

Btads sn Óg. иск Skärstads sn Smàl.
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kebo hd, Tjärstads su, Kinds hd, m. ñ. s:nar Ög.:D1-ögshu1t,

Drögsnäs. Sjön anses vara villsam ook opälitlìg. Ordet 1131-111

sätter ctt fsv. ‘Drogher ock är formellt identiskt med isl. draugr

’spöke’, men icke i dennn, utan i en allmännare bet. af nomen

адепт; till fsax. bidriogan, fht. triogan (ty. trügen) ’bedraga'~

Betydelsen är alltsä ’den svckfulle, lömske, listige“, Besläk

мае äl'o möjligen migra at' de ortnamn, som aniîì'ras af Rygh

NG 2: 184. Med afseende pá betydelsen má jämföras ватт,

Lůknn, Parson, n0. Utrygvandet Buskerud, ty. älî'namnet Gleink

‹— Glunich (12;te äl'h.) ‹— Glûminie : mht. glûmende ’tückisch’2.

— Ingen anledning Напев däremot att i detta sannolikt ur

âldriga sjönamn inlägga den betydelse, som 111351- i sv. dial.

drög ’trög, saktfärdig människa’. 110. drang ds. Ross, ìì.-da. drag

’längsam’. _ Fsv. ‘Draghen

Dlmkern давшем (Dunker Spegel Guds verk s. 109

[1685], Tuneld s. 58 [1741]; Dunkern Thum Nyk. s. 16, GS 4

О 33) Dunkers sn, Villâttinge hd Sdml. : Dunkersby, skogsmon

Dunkersheden. Едет sjön har äi'ven sockncn uppka-llats, âr

1314 Skrifven Dunkel` SD III, jfr Sotter : 8019176111, Socken

nanìnet Liuper : sjönamnet ‘Шире:- (se лицам.) ш. ñ. Sjön har

enlìgt uppgift klurt vatten ock leende, löfskogsklädda str'án

del'. Icke desto mindre anser jag, att namnet ntgâr frân ett

- förut icke uppvisat - Гну. adj. dunker ’mörk’ = gotti. dun

кы- ’dunkcL ogenomskinlig’ Rz”, í'sax. дивны, västfris.dunker,

11011. donker, t'llt. шпона: ’mörk, dunkel’; jfr med alman afied

ning fht. шпаны, ty. sv. (Шиш-бег) dunkel; i nfijudstîìrhällande

till no. dokk ’dunkel, matt; ödslìg, dyster’ eck det likabety

(lande isl. dQkkr, no. дань, stam danku-4, samt ffris. diunk,

stam dinku. Stammen dunk- synes 1111- öf'l'igt pä nordìsk botten

föreligga i n0. dunkjen а1'1111115; 1п'а1ш13'5. Sannolikt har

1) I den utredning nf härledningen nf isl. (Паш, Bom înlcder

HENZENS undersökning »Über die träume in der ultnord. sngnlittemtun,

föras sâväl draumr som (папе:- till en rot druh 71111е11512е11е11, schädigen’.

Ат donna. etymologi riktig — eck ЮГЕ. ger goda skäl för sig —— bIìr

ì ullu händclser betydclscn af чах-1: sjönmnn, därcst det ——— sâsom trolìgt

är _ bör smnmanhällas mcd «le nämndu orden, “цветёт deusnmmn..

2) v. Grienbergcr MdIföG. 19: 525.

3) V5.1 Iâgtyskt länord.

4) Se Karsten Prim. nominalbildn. 2: 253 föIj.

5) Därs. s. 254.
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namnet afseende pá sjöns omgifning, hvilken ju i de añägsna

tider, dä namnet uppkom` alltíöl' väl kunnnt bäl'a en annali

prägel än nu. Med afseende pä bildning ook betydelse jfr Blan

ken, Blůn, Mörken, Svnrten. — FSV. 'Danken __

' Dyfvelll dyßvel2n l. ntlyßverŕn (d. v. 5. т) (GS З О 35)

Grebo 511, Bankekinds hd 0g. Sjön 'a'.r nlycket liten. Jag sam

manställer ordet med 110. dyvle n. ’liden dyb 5111пр’1. Det är

sälnnda nära hesläktat med fht. toba1’waldschlucht’, fslav.dup11,

‘110111’, af hvilkas numera försvunna nordìska. motsvarighet no.

ауле är en ia-atiedning; jt'r ags. difan ’dyka’ 0.5. v. ook

Dofveln. Hit för jug ät'ven 110. dov 1'. ’gungñy’, dove m. ds. Aas.,

sv. 111111. дача ’lördjupning i marken, där vattnet stannar’ Rz,

hvilka ord ej, sâsom hos Rietz skett, fâ. förblandas med finl. dial.

dava ‘sunk däld'2, motsvarande 110. dave, 151. dati ’vattenpuss'

(Se шьем), ook ännu mindre med fht. dâha ‘10111’. Namnet

är äfven, fastän afìägset, besläktat med adj. djup (se Djupeu),

fslav. dhbrl, 'Schlucht' ock Íörhäller sig till detta liksom 5311

пашпе1 Glypen till fno. glúfr. т Säsom ett rent appcllativ synes

ordet ingà 1 пат11е1 Albrektsdyfveln, 11u uttorkad, UppLß. —

Fsv. ‘лучи (= 151. ‘Dy1111). _.

Вуреп dy"pen (enl. uppgift) S. Finnskoga 511, Alf'dals hd

Vrinl.; hör väl till adj. djup (se Djupen), men synes pä grund af

enstafvighetsakcenten icke gärna kunna âterföras pá en 1an-hild

ning ‘Буре.

Dillingen däßligen2 (437,--) (GS 3 Ö 30) Norhärgs sn, Norbärgs

härgsl. Vstml. Sannolikt en bildning at' adj. dâlig ock sâlunda

tillhörande den grupp af nedsättande namn, som hehandlas 11eda11;

jfr t. ex. under ван-ем, skrän, Ömmeln, vidare венецианцы,

ä.~nsv. Stackare Pöll, впитавшим 0. 5. v. Hvilken eller

hvìlka egenskaper 50111 gifvit anledning till benâìmningen, âir

mii,r ohekant: sjön är ätminstone icke î päfallande grad liten

till omfânget, hvilket annars of'ta är Í'nllet med 110 sjöar, 1 hvìl

kas naum man spärar en liknande betydelse; jfl' säi'skilt under

битом.

l) Af 11111 hos Aas. nnfördn dJuv 11. 0. f. 'cn hulning i jordan'

har vid undersökningen 0111 ortnamnens uttal intet spůr funnits :det

hörde i alla hândelser till isl. glJûfr (Rygh NG Indl. 5. 51).

2) venden РРш. s) se SGU Аа 29: 8.
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выпивон 1. Dällingen (Высшие sjö Arch. Smol. n. 661

[0. 1750] enl. Wieselgren, выписан Wieselgren 2: 870; нм

lingen Rogberg o. Ruda s. 232 [1770]), nu urtnppad sjö i Dä

desjö sn, Uppvidingc hd Smäl. Sockennamnet вшей är 1328

Введено‘, ock bär ha vi важен-Идеи den шаге formen af Sjö

namnet. Här Fóreligger вшивая ее: ехешре1 pä att ett samman

satt sjönamn öfvergâtt till enkelt; jfr Bissingen, som i fsv. tid

synes ha Каната шрам, möjligen äfven Myssjnren m. fl. ша

lingen —› Dällingen (hvilket ‘та! äfven äsyftas i skrifningcn

Däldingen) = fsv. bruplap —› Ьгипвр о. d. Samma. stam ingär

väl äfven i Dœdha. папам-е (1387) Gotti.2 Om härledningen

har jag ingen mening.

ватт актам (Defweln, -v- Fernow s.18 [1773]` Lex.7:395;

Defvelkärn Lex. 5: 273), i en mosse belägen, liten sjíii Visnmns

sn, Visnmns hd Vrml.; samma sjö som ä GS 2 0 33 канав

Delfvetjäm : Deifvenus. Jag antar, att ordet är en afledning pä

-il af tìnl. dial. dava ’sank ат, no. dave, isl. dan ’vattenpuss’.

папам, fsv. ‘веет, isl. ‘пени : dare = sjönamnet путем, fsv.

‘Dyvi1, isl. 'Dy-£111: no. dov. Samma он! ingâr väl äf'ven i fev.

Dawn пилам-е, nu пива härad. Med detta ursprung skulle

ordet egentligen nu ha анаша med яке. 2; men dâ de öfriga

osammansatta sjönamnen i socknen säsom Vismen, Ãmten ha

akc. 1, hal' äfven вычет antagit denna akcentform. Möjligt

âir för ату, att bäda dessu sjönamn 'áro ombildningnr af ар

pellativerna ‘авт/ю n. (jfr Delfvetjärn GS 2 Ö 33), motsva

rande no. сена i devlehol, ock ‘ауле, nmtsvarande no. dyvle.

Delfvetjärn (пищат Dälfvetjam) har, om девиц form Ушк

ligen existernt, nppstätt at' ‘пеленает, jfr sv. пашет, fsv.

шпате ock isl. innyfli. — 1 fräga om betydelsen mä. Loken

jämföras. _

Dällllingßll dänßnigen2 (Denningen llermelin 1802, GS G31) Riala. sn, Ãkers skeppslag Uppl. Sjön synes af Кацап att

dömina vara belágen i en dal. Jag fórbinder ordet med ага.

denu f., dene ш. ’dnl' ‹— 'dani- ock ags. denn, eng. den ’häla für

уйти djur’ ‹— ‘отдам Med afscende pá betydelsen, men ej bild

ningssättet el'bjuder sjönamnct Hulingen en paralleli. Däremot

l) SD IV. Бываю ¿it Skriffel.

2) Styffe Un.2 в. 325.
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får ordet ej sammanställas med fsv. Dæningaland (1336 enl. SD

4: 493), nu впитавшим Smål., i hvilket enligt LUNDGREN1 ett af

personnamnet Dan bildat patronymicum ingår. Om emellertid

BUGGES härledning af folknamnet damn-2 är riktig, skulle i alla hän

delser för de båda namnen Danningen ock Danninglanda samma

stam ursprungligen ligga till grund. Jfr пишет samt i fråga

om betydelsen Dan. — Möjligt är dock, att man förnamnet

har att söka en annan härledning. Grundordct kan vara en för

lorad motsvarighet till fholl. dennia., fht. (renfrank.) danne, fht.

шипа, ty. шипе 'gran', i fht. äfven 'ek', hvarför man anser

ordet ha haft en äldre betydelse 'skogsträd'3~ Om denna här

ledning är riktig. erinras om de sv. ortnamnen Hester, Hestra,

där jag finner en motsvarighet till det i nord. språk annars icke

kända ty. heister 'bok'4. I alla händelser anser jag det mycket

troligt, att detta västgerm. ord ingår i sjönamnet Dansjön (GS

2 О 38) Härlöfs sn, Allbo hd Smal. : падаю, hvilket ord alltså

skulle betyda 'Gransjön'5; jfr (den bredvid liggande) Furen 2.

Dänseln dän4sç~1n (Danseln Hermelin 1810, Tham Link. s.

844; Denseln GS 3 О 34) vid norra gränsen af Kimstads sn, Mäm

mings hd Ög. Sjön är belägen i en dalsänkning ock har höglänta

stränder. Terrängtörhållandena synas alltså icke lägga hinderi

vägen för att äfven föra detta namn till ofvan behandlade ord med

betydelsen 'dal' o. d. Dock är omljudsvokalen svår att förklara,

så vida man ej trots enstavighetsakoenten får utgå från ett 'Daen

slir, hvilket namn då skulle vara en afledning på -ia af ett fsv.

‘даны, ett denominativum af ett ord motsvarande ags. denu 0.s.v.

af samma slag som de af mig i Ark. 7: 165 anförda bildnin

gama. Möjligen kan dock det suffixala -sl tillhöra sjönamnet

Såsom sådant. På grund af akcentfórhållandena synes man icke

kunna föra namnet till det särskilt i norrländska ortnamn in

gående -sel(e), som omnämnes under Sllen. Jfr Tjogseln.

Dättell6 (Detten GS 4 О 31) Tibble sn, Hagunda hd Uppl.;

liten sjö nära de större Strandsjön ock Lissjön; af sv. dial. datt

x) Sv. lm. X. 6: 45. 2) Ark. 6:236.

з) Kluge Et. wb. 4) Ark. 17:66.

5) Sjön är, så. vitt jag kunnat se, på alla sidor omgifveu af skog.

8) Obekant uttal.

Sv. landm. XX. I. 7
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ш. ’liten klump, bit, kliek’ (se Rz), motsvarande isl. dettr m.

’fall’; jt'r följ. namn.

Dättern dätßtergn (пешем Linné Västgöta resa 5. 217

[1747], Hermeliu 1807. GS 1 V 35), grund vik at' Vänern iFlo

0. Näs socknar, Ãse hd Vg.; kan ock betraktas som en särskild

insjö (se Lex. 2: 109) : Dätterstorp. Jag anser, att äfven här

ett 0rd motsvarande ofvan omnämnda sv. dial. шт ’kliek’, isl.

dettr föreligger. Sjön har kallais sà i förhällande lfill den natur

ligtvis betydligt större Väneru. Ordet har för öfrìgt i 0likhet med

föregäende ваши det залпа nomiuativmärket bevarat oek har väl

ursprungligen uttalats med enstatvighetsakeent, som senare ош

bildats pá grund af anslutning till Чаны-п, hvilket наши 1 (16858.

trakter bibehällit sin sammansatta akeent. I t'râga om betydel

sen mä jämföras Besslingen, шути, Knlfven, варен.

Dölpnn dölßpen2 (GS 1 V 32), liten vattensamling i Gill

bärga sn, Gillbärgs bd Vrml.; egentligen ett appellativum med

betydelsen ’häl, fördjupning’, hvilket äfven uppträder i gärds

namnet Вырви, Hammers 511 Nke.

Döpplingen disp-31139112 (Tham Link. s. 607) Äsbo sn, (31651

rings hd Og.; sannolikt at' шаге ‘пурпцвег : adj. djup (se Dju

pen). l träge. om bilduingen kunna t. ех. Besslingen, Femllngen

jämfóras.

Dösslingen dössligen2, at" allrnogen ишиас döfßligen2 (GS

1 V 33), liten sjö vid norm ändan at" Над-060160111 Näs hd

Vrml.; sannolikt nñedning af sv. dös f. ’stenliög. stenkummel’,

isl. no. dys, hvilket ol'd äfven ingâr i no. ortuamnl. Med af

seende pá betydelsen mä jämföras Kumlnn, ‘Röringem i fräga

om bildningen se föreg. Dock kunde man äfven tänka sig ett

fsv. ‘Буянивш- : fno. älf'namnet ‘Dúsa, som väl betyder ’den

stilla, sakta. flytnnde’2 (z isl. dús ’stillhet, го’); ji'r no. Duse

bœkkenï. l fräga om betydelsen se äfven Lygnern, Шеи, ниш

шеп, Sìifvelängen (: älfnamnet fsv. Sœva.) m. fl.

Dövnlen dößvanen На) (Rääf 5: 8) Sunds sn, Ydre hd Ög.

Jag anser som sannolikt, att namnet inneháller ett i`ór öfrìgt ej

nppvisat grundord till sv. dial. döväling ш. ’senfärdig män

niska’ (Rz s. 111). Namnet betyder sälunda. ’trögmäns' 1. dyl.

 

1) Ex. se Будь NG Indl. s. 48.

2) Omnämnt af Rygh NG 1: 84.
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nck bör i fräga om betydelsen sammanhällas med de under

Dlbnken, Lummen, Lunten, Sñken, Tâkern behandlade sjönamnerl.

Eekeln, af allmogen uttalat »Eokerml[d.v.s.-77](Eeke1nl

Widegren 2: 327 [1829], Tham Link. s. 598; I_iikeln Lex. 2: 185), eg.

en Ш: af Sommen i Ekeby sn, Göstrings hd Og. : Eklebo. Summa

namn har УЗЫ ocksä burits al' Eklasjön (GS 1 V36, 37) Vg. Pä.

grund af 1цйгёпашпеъз form bör namnet i fsv. tid ha lytt ‘Еще,

motsvarande isl. ‘Шиш’, sannolikt en bildning pä -1 afträdnam

net l'sv. ock nsv. ek, isl. eik о. s. v.; jl`r :itt sjön är belägen i

Ekeby sn, fsv. Ekeby j'zímte Egby. Af samma ord ha bland an

nat löljande sjönamn bildats: Eckern, Ekeren, Eken,Ek1â.ngen,

Eknaren samt выезды‘, Ек(е)в]ёп4, Е1‹(е)1:]ё‚гп5, fsv. Ekebœkker

(VGL IV. 10) Västbo hd Smäl. samt fno. fjordnamnet Eiki“,

fno. mika чаш (1273)7 oek det al' Rygh NG Indi. s. 48 pone

rade t'nn. Штатив: Eik. Namnet введён har 'at'.ven burits af

выдвигай—анаши i Vallsjö sn, Västra hd Smäl. vid det залпа

härresììtet Eksjöhofgàrd, fsv. Ekesio (1409, 1426),8 m. fl., m. fl.

- Psv. 'Ekle.

Eekerll ek4kern.

1) (Eckers sjö ràmärke i bandi. frän 16659; Eckern Wiesel

gren 3: 31, 372, Allvins karte; Ekeren Bexell 1: 333; Eokarn

Höjers karta) till större delen inom Byarums sn pä gränsen

mellan Ostbo ock Tveta h:der Smäl.; äl'ven kallad Eckerssjön (en

ligt uppgift; sà ook GS 2 O 37) : Eckersholm samt det шпаге bort

liggende Ekeryd. _.

2) (Ekern Hermelin 1818, GS 4 O 37) Döderhults sn, Stranda

11d Klm. : Ekerhult.

Samma namn har möjligen ät'ven burits af den lilla sjö,

vid hvilken Багдад Ekeshult i Kristdala su 111- belägen.

l) Akcentuppgift ej lemnad. 2) Jfr-t. ex. ваши.

s)Gfs1639.eo:«x1.

4) GS 2 O 40, 1 V 37 2 ggr (en af desea omnämnesiValdemar

11:5 jordebok: eksio os, Schlyt. VGL s. 591), 3 O 37 vid Exebo i

virsemms en smal., 3 ò 33.

5)Gslv36,1V3~2,1v31,2v31.

6) Rygh Stud. s. 80 (försett med ett ?).

7) I ett попы gränsdokument.

i’) sryee un, s. 167. 9) Enligt мин Овъьо.
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Trots den hos báda dessa namn förekommande enstafvig

hetsakccnten anser jag mig böra etymologìskt identifiers, dem

med fno. ‘Eikir, szmnolikt det äldre uamnet pä. de norska 336

ama Ekeren, uttalat Eikeren, pá gränsen af Ekel's ook Jarlbärgs

годами, Eikesdalsvandetl samt den sjö, som i ett шишки

ment mellan Norge ock Sverge frân 12732 канав Eiker чаш.

Dessa namn äro bildade af träduamnet tsv. nsv. ek, isl. eik

о. s. v.; se венец. Med afseende pä betydelse ock afledning

má jämf'öras Вин-Веги samt no. Asperen, af fno. ’Aspir3, ook fno.

'Fm-ir, sannolikt шаге namn pá Fyresvandet4. Enstafvighets

akcenten beror bär som i Нега andra fall pá en för öfrigt icke

ovanlig akcenttörskjutning (se öfversikten). Mera betänklig blif

ver emellcrtid härlcdningen pâ. grund af' gäl'dnamnsformen Eker

hult (ej Евы-вши: е11ег Е1‹[е]е1ш11:). Dock känner jag ej, om

densamma hal' gamla anon'. -— Formellt möjligt 35.1- ju äfven att

ställa detta oek de närlnast fîîljande sjönamnen af stammen ek

till isl. eikenn ’rasande, vild’, hvilket ord som bekant hör

till gr. ока-11; ’stormvind’, sskr. ejati ’rör sig’5. Denna möjlìghet

bör dock enligt mitt iörmenande bestämt afvisas.

вандал o. s. v., se Jungen. _.

Edsllm6 eller enlìgt пышет Adslan издана? (sà сайт ирр

gift.; väl snarare Евгений) (Edslan Tuneld [11] 5:137 [1790],

Hermelin 1808, GS 1 V 33; Edslarn Höjer 2: 12119, utan mot

svarighet i det шале spráket) Edsleskogs sn, Tössbo hd Dalsl.

Detta sjönamn kan späras längt tillbaka i tiden. Det ingär

nämlìgen i namnet ä den nyssnämnda socknen Edsleskog, som

är 1308 ook 1312 вьюге Etlœskogh, 1379 Ezlaskogh, 1.434 Edhle

skog, 1531 Edßleskog ock Edzleskog, 1571 Диванов; Se SD III,

Höjer 2: 1210, Lignell 2: 228, 229, Forssell Sverge 1571, s. 113.

 

1) Будь Stud. s. 57 not 3 med (Шт cìterud litteratur.

si) Dokumentet är aftryckt ock behßndlat nf Werlauñî AfnO 1844

_45, s. 162.

3) Rygh NG 1: 182. ‘) Rygh NG 1: 103.

5) Bugge Non. На‘. s. 93, Zupitza Germ. gutt. s. 197.

6) Ehuru jag enligt mina nnnars följda prìnciper i {гага om val

of stickordsformer вши-авт skulle behandlut detta ваши under bokstafven

ä, har jeg dock, dà ingen enda af mina mânga källor för detsamma.

stafvnr det med á., {швеи det mera praktiskt att bibehàlla den traditio

nelle ortogrnfin.
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Med den någon gång förekommande skrifningen Øtlæ- (SD 3: 69)

bör möjligen sammanhållas den enligt Lignell äfven uppträ

dande formen Hödtlœscogl. Namnet uttalas numera af all

mogen (enligt uppgift) Микоз», hvarom nedan. Edleskog <- Eds

lan = Ånimskog <- Ånimmen = Mangskog <- Mangen = Tre

вход <- Tren = Gunnarskog <- Gunnern o. s. v. —- Då socknen

är uppfylld af höga bärg med trånga dalar, vill man ju vid för

sök att förklara ordet gärna tänka på sv. ed, isl. eið o. s. v.,

hvilket i no. bl. a. användes om »en dyb indsænkning i et fjeld,

som giver let vei mellem to bygden. Af detta ord äro åtskilliga

svenska sjönamn bildade (t. ex. Edsjön GS 1 V34 Dalsl., 5 032

Uppl., ватага 1 V 33 Dalsl.). Men soekennamnets äldsta form

Etlœskogh synes förbjuda en dylik tolkning. Man har för sjö

namnet att utgå från ett fsv. ‘Еще, motsvarande ett isl. ‘наш.

Detta kan icke föras till det fno. personnamn Eitill, med hvilket

enligt Будь NG 2: 112 åtskilliga no. gårdnamn äro sammansatta;

men det är ju möjligt, att etymologiskt sammanhang mellan de

båda namnen äger rum. Den enda nu let'vande ordstam inom de

nordiska språken, till hvilken sjönamnet kunde ställas, är, så vitt

jag vet, den som ingår i sv. etter, fsv. eter, isl. eitr o. s. v.,

alltså densamma af hvilken med all sannolikhet såväl sjönamnet

Щеп: som sv. flodnamnet Ätran direkt äro bildade. Om så

emellertid är förhållandet, synes det mig möjligt, att för detta.

sannolikt uråldriga namn sammabetydelse ligger till grund som för

de rotbesläktade gr. oiöaim 'svälla', oïöna 'svall'; jfr gr. ’i311 ’sko

gig bärgstrakt', som Prellwitz Et. wb. d. gr. spr. för till denna

ordgrupp. Hum som hälst torde orden etymologiskt höra till

sammans; den betydelse, det svenska sjönamnet haft, kan svår

ligen med något slags säkerhet närmare bestämmas. — 'Etle —›

3081811 (Etsla-n) liksom fsv. køtliker —› köttelig, vatle —› vatsle,

vassle. I sockennamnet har utvecklingen på grund at' den första

ledens relativt obetonade ställning varit en annan. Etlœskogh

-› 'Älleskog (—› Älskog) = Østre банана, Østra. бутана —›

Östergyllen. Formen på -an är oblik kasus; jfr выпи samt

t. ex. sv. ‘газам. <- fsv. vatle. Sjönanmen ha naturligtvis ofta

1) Jfr med afseende på begynnelseljudet den moderna biformen

Hesselskog, folketymologisk anslutning till sv. dial. hássle : kassel;

jfr fev. hœsleskogher; se Sidenbladh Härads- o. sockennamn s. 44.
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föregätts at' prepositioner. som styrde dativus. Med afseende pâ

ä-ljudet Мг älfnamnet диви : isl. eitr. — Fsv. ‘Еще.

Ejen, se Äjen. _

Ekar(e)n1 (man Grauus. .333 [1754]; Exam GS 4 Ó 31).

mycket liten sjö i Kila sn, Ofre-Tjurbo hd Vstml. Pä grund at'

den hos Grau antörda formen kan man vara osäker om ordets

atiedning. I alla händelser hör det väl till de sjönamn, som

bildats af träduamnet ek (se Веко!" о. s. v.).

Ekelll, se Eckeln.

Eken, Stora ock Lilla, esken* (Lotter c. 1740, Fernow s. 9

[1773]. GS 1 V 31) Bogens sn (den Юна dock blott delvis),

Jösse hd Vrml. : Eken, Lilla Eken; en n-stamsutbildning nt' träd

namnet ek (se венец). Fsv. 'Eke : 'Ekir (se Ekeren) = ‘Biœrke

(se Bjärken) : ’Bœrkir (Se Bärkern) = fno. 'Aspi : 'Aspír о. s. \'.

Ekern, se Eekern.

Eklángen eßklogï'gen (Eklàngsjön Landtm. cont. karta; Ek

làngen Hermelin 1804, GS 4 O 32 till största delen i Aria n,

pä gränsen mellan O.Rekarnes ock kers hzder Sdml. : Eklängen;

at' trädnamnet ek (se Eckeln о. s. v.) ock adj. lůng; nära Sjö

arna Id, Kärrlângen. Ji'r t. eig. Asp, Björkla'mgen.

Eknaren eßknarîn (GS 4 О 33).

1) (Hermelin 1804) mellan Spelviks, Runtuna, Ludgo ock

Lids socknar, Rönö hd Sdml.

2) Lids sn о. s. v.; mindre än den i'örra.

Ordet är bildat at' trädnamnet ek (se Eckcln о. s. v.) ock

(‘отыщет ett т. ‘Eknir, isl. 'Eiknir; jt'r Björknaren. Jag an

sell det högst osannoliki, att namnet är aiiett af isl. adjeìkinn

’rasande’, hvarai' det шутка iilfnamnet Шиш (Snorra Edda).

Om afiedningen se Маши-ел saint öi'versikten (II, 3).

Eldante eller et'ter uttalet Aldan iilßdan2 eller hos allmogen

vanligen ‘диви äslenï" (»Äern» = сит?) (Ahlen Lutter с. 1750,

Alen Höjers капа, se ‚Цен 2; Аида Hermelin 1808; Eldan GS

1 V 33) Svanskogs nek Längseruds smar, Gillbärgs hd Vrml. :

Eldansnäs (штат älsdansnägs), en jämförelsevis ung hildning,

>som naturligtvis uppkommit ci'ter den tid, dä sjönamnet antagit

1) Sjön :'ir sannolikt numero. försvunnen; för min ineddelnre frńn

orten var den obekant.

2) Se anni. under Edslnn.
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best. form; jfr Fjällansnàs under шипела Det ’air pä grund af

de växlande formerna ytterst svärt att yttra sig om härledningen

af detta. numn. Det är väl sannolikt, att Alen ock Щеп äsyfta

att теще det nämnda dialektiska uttalet (geen. Huru denna form

lìirhäller sig till Eldan, щам, kan jag icke айда : möjligen Гёте

ligga bär м gììmla. namn pá samma sjö, hvarvid-sâsom ofta

ät fallet _ det ena i ljudligt :lfseende pàminner om det andra,

шве: gör det troligt, att ömsesidig pävärkan eller ombildning

al' en шаге ben'zìmning ägt rum; jfr Algudhi м Allgunnen, гит

~ Frillen, ‘панацеи ~ Malmsjön, Oren м Ören, Rifven ~ ну!‘

ven, Bummen м 'Runnir, Römen ш Ryningen, Skíren м Skären,

Snesaren м Snoken. Om vi nu emellertid Уйди utgâ frän

formen Äldan _ för Eldan har jag ìngen arman hemul än GS

_ kunde man шика sig, att namnet utgär frân sv. ею, fsv.

eldher, eller, isl. eldr o. s. V. Ä-formen ‘юге dä att samman

hälla med sv. dial. äll. Denna olikhet i stamvokalen beror pá

gammal växling i paradigmet af former med se (= isl. e) ook ё

(= isl. ei). Samma grundord föreligger i (ätminstone nägra al)

sjönamnen Ellern, Eldsjön (GS 1 O 38), Ellsjön2 ос]; möjligen

äfven Ellesjönïi; jfr vidare det pâ fiera ställen i Norge l'örekom

mande Штатив: Eldaaen, fno. Elda, hvilket Вши anser kunna

betyda »sviende som нам. Man kan väl oeksä шика sig bety

деве“ l»glänsnnde som eid». Formen pä -an utgär l'rän de oblika

kasns; se наши. Den fsv. formen skulle alltsä ha lytt 'E1dhe.

Samma namn kan äfven ingä i fsv. Eldasund (1405)"’, (Шт Ешьа

kan fattas som genitivus definitivns; jl'r Baellafors under Bällen.

Därjämtc synes ett fsv. 'Eldhir llafva funnits; se Eller-n. ‘Eldhe :

‘Eldhir = 'Bœ11e:'Bœ11ir. Med ai'seende pá betydelsen kunde

man erinra om fht. Fiurbah, nu Feuerbach, машет väl _ säsom

Förstem. 2: 505 med tvekan antar _ l1ör till fht. nur ’feuer’

_ doek är det naturligtvis ej lätt att sii-ga, hvilken egenskap

ordet i denna snmmansättning skolat beteekna.

ЕШагеп, se Ellern.

1) мага likuunde full äro Lienshyttan : sjönmnnet Lien, Trástensf

hu1t.:‘Tràsten (se Trästen), Trontorpet : sjönamnet Tren; jfr Elen.

=)Gsao4o,2òas.

3) GS 1 С) 42, 1 V 37 2 ggr,1O 37.

‘) NG 2:74, 156; 163, Ш.1:121.

5) Styffe Un2 s. 235.
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Eldmörjan, af allmogen uttalat пашен-251111 (Eldsmörjan GS

1 V 35) ä Hnnnebärg Vg.; af nsv. eldmörja, fsv. eldmyria; jfr

sv. dial. ellmerja Häls., mörjeeld Skäne, Hall.l I {гада om пище:

ill- är dialektformen ill ’eld’ att jämföra. Namnet kan pá grund

af sin bildning antagas vara ganska ungt; jfr t. ex. выпавшим.

“Шеи е41еп‚ at' allmogen uttalat отец, hvarom nedan (GS

2 О 39), ytterst Щеп vattensamling i Virestads sn, Allbo hd

Smäl. :E1enshylte, Elensàs, bildade efter den tid dä sjönamnet

erhöll bestämd вытащив]? Detta ord ställer jag till ett sv.

dial. ’èl = no. eil f'. ’skâra l. Fordjupning i form af en rännaf,

af ieu. ’oi1ä-, hvilket Bugge РВВ 21: 422 sammanställer med

lit. eile ’fâra’ oek anser ha grundbetydelsen ’gäng’ : РЕ ’gâ’.

Formen Oilen stär i öfverensstämmelse med de ljudlagar, som

Утка: i traktens вашем. Jfr Рог öfrigt шатен, mingen.

Elflůllgell, se Älflângen.

Elften, Se Älften. __

Elhöfden eslhöv2den (GS 2 О 40 машу Еышгаец) Asa

rums sn, Bräkne hd Blek. Dà öfriga sjöar pá -höfden, затакт

de i Blekinge belägna (jfr Hätten», Sillhöfden), tyekas ha blifvit upp

kallade efter den genomflytande än, skulle man kunna förmoda,

att ей äfven har varit fallet med den ifrägavnrande. Jag anser

det sannolikt, att sjön uppfattats som »hnfvudeb (höfden : fsv.

Штор, isl. haufuö; jl'r tve, mànghöfdad3 o. s. v.) till den ur

sjön ntt'allande än, hvars förnämsta eharacteristienm tyeks vara

tre smâ sjölika ntvidgningar ai' ett slag, som möjligen i шаге

tider kallats ël, identiskt med grundordet i пашней â den till

storlek ook form snarlika Elen (se for öfrigt d. o.) _ Ре". 'Èlhefpe.

Elingen (Grau s. 399 [1754]) Ramnäs sn, Snäfringe hd

Vstml.; att dömma af кацап nu urtappad, men namnet lefver

kvar i gärdsnamnet Elingsbo. Namnet kan vara en atledning

pá -ing- (l. ung) at' det under Шеи behandlade ordet; jfr Mal

men:1\{a1mingen О. s. v.

Ellern elßlerfn (Ellern Hermelin 1818; Elaren Craelius s.

392 [1748?, 1774]) Mörlunda sn, Aspelands hd Klm. : Ellarebo

1) Rz s. 444. Ordet eldmorja. är sannolikt ombildning af ett

fsv. `ëmyria, isl. eimy'rja : eimr (se Emmern); jfr Kluge KZ 26: 84,

Nor. Sv. lm. VI. 5: 9.

2) Jfr Eldansnas : Eldan, Lienshyttan : Lien ш. il.; se afd. II, 1V

3) Se Nor. Aschw. gr. ё 178.
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(GS 3 Ö 37).1 Den 1105 Crœlius fórekommande formen med ett

1 torde icke hafva ätergifvit ett gängse uttaI; med afseende pä.

-aren jfr Illaren â. summa sida hos Creelius som namn pá sjön

Iller-n. Enlìgt uppgit't motsvaras namnet ‚тандем af 01111115

sprákligt 'Ellen-en. Sannolikt bör det sammanhällas med sjönamnet

Eldan ock under detta ant`órda namn. Еву. ‘Eldhir (Ellern) :

‘вице (se Eldnn) = fno. Aspir : Aspi о. s. v. (se öfversikten). -—

Fràn Lângseruds sn, Gillbärgs hd Vrml., har meddelats, att däl'

finnes en sjö Eldar-en, hvilkens namn af allmogen uttalas тет».

Jag känner ej, om mälets Ijudlagar tìlläta en sammanställning

med sjönamnet Eldan ock Ellern.

Elmal'en, se Ällnaren.

Elmtell, se Älmten.

Elten, se Älten.

Ештегп emsmerîn Ешшагеп emßmargn 2, Öfre 00k

Nedre (Emmern GS 3 0 36; Ämmern _Thum Link. S. 26)

Oppeby ook Hycklìnge smal', Kinds 116 0g.:Emb1-icke, v'zil

sammansatt af sv. dial. eke 'ekhult 0. d.’, alltsä. närmast att

jämfóra. med шантаже (‹— 'F1ats) : sjönamnet тесен eck ett

af björk pá analogt sätt bildat' ord (jfr isl. birke), samt med fsv.

Frillebake : sjönnmnet Frillenß. Namnet hör tydligen till fsv.

ember, eem m. ’imlna’, isl. eimr ’dimma, rök’, no. eim ’ânga’,

da. em ock förutsätter ett fsv. ’Émir, isl. ‘Eimin Det 'ár sä

lundu nära besl'áktat med det likaledes östgötska sjönamnet

Ãmmern, för hvilket man dock pá grund af uttalet äm4mern

11111- att ansätta den fsv. formen ‘ЁшЬег, 151. 'Eimr. I det sist

nämnda Ordet fóreligger sůlundn den fsv. nominativformen at'

ëmber ofórändrad; det föregäende däremot äl' en isl.-stam. ‘Em

ber —› Ämmern, шеи 'Èmir —› Emmern. — Fsv. ember, eem ingär

i fiera svenska namn pá vattendrag, sâlunda ntom idet. nämnda

Ãmmern i sjönamnetl Emsen, Immen 2, Ämmen, Emsjön (GS

 

l) Detta gârdnamn mâste ha. uppstàtt eIIer erhàllit sin nuvnrande

form i förstn snmmansättningsleden efter den tid, dá. fsv. 'Eldhìr er

hâllìt añedningsändelsen -aren. Л: däremot DarsbmDagaren, Enars

torp : Enaren, fev. Напиши : Hallaren (alla med -s!). Se öfversíkten

under II, 2.

2) Om förhâllaudet meIIan desse nttalsformer se under Fähren.

s) Emellertid kan icke впал-шве vara direkt utvecklat ur det fev.

°Èmi(r)sëke, som rnůste förutsättns för gârdnnmnct, därest den här

gifna. tolkningen af sjünmnnct 111- riktig.
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4 ö 31 Uppl.), Eme-m (2 V 34 вою, vidare i .imam Smil.,

i Тет. tid капай Eem (1320 enl. SD 3: 47 7), Emmaàn, Lerhäcks

sn, Kumla hd Nke, samt en lika benämnd ä iBo sn, Skyllersta

hd Nke, ook Hällestads sn, Finspánga läns hd Og., nu Bälle

stadsàn, i äldl'e tid med osammansatt паша, hvilket framgàr nf

gärdnamnet Emma. samt af Ema(qva.rn) (1563)”. Hit för jeg

âifven det sjönamn, som ligger till grund för det Гоша. socken

namnet Embeskog (1540)”, Svanskogs sn, Tössho lid Dalsl.,

hvai'af nu Emneskogssjön (GS 1 V 33). Jfr de närliggande

валиков, Svanskog ock Ацтеков, hvilka namn äfvenledes

äro sammansattn med sjönamn. Liknande betydelse ’dimsjön’

о. s. v. llafva Dimlingen, Immeln, Ãmmen, Ãmmelàngen, Äng

ejön, fsv. soekennamnet Nœvilsio“ (se under När\~m~gàrde||)1n.tl.

Alfnamnet Eem (Ämán) päminner om de under art.. Rösimmen ock

Ãmmelñngen uppvisade likabetydande fsv. änamnen 'Ima ock Ama.

l'hnsen.

1) Stora ock Lilla, em4sen (Lotter c. 1750, .Ifernow s. 16

[1773]` Björkman s. 106 [1842], GS 1 V 32, 1 О 32) Fryke

губе sn, Kils hd, ock Grums sn, Ступив hd Vrml.

2) emaneng l. im"sen2 (GS'l О 31) Ofre Ullel'uds Sn, Kils

hd Vrml. Uttalst'ormen med i âìr att l'öi'klara som sjönamnet

Immen 2 <- шаге Emmen.

Namnet kommer af fsv. ember, eem n1. ’imma' ock sâsom

senal'c led antingen Гм. -ш еНег suffixet -si, hvilket ät' säkert

uppvisat frän ‘ВЧ. sjönamn ock fno. fjordnamn: jfl' under Швеи,

Bjlirsen, Flnxen, Ramsen, Vixen, Äxen (Цен) О. s. Y. Se för öfrigt

Emniern. '

Епагеп es_liargn.

1) (GS 4 О 34) Björkviks sn, Jönäkers hd Sdml. : Enars

torp (1823), Ensborp (GS 4 0 34). Formen Enarstorp har upp

kommit genom en kompromìss af fsv. ‘шиворот ock den yngre

1) Känd under деть пашп först i Näfvelsjö sn, enl. M. Stolpe

SGU Ab 14: 6.

2) Erik XIV:s niimnds dombok s. 88.

S) Styffe На.2 s. 147.

4) Ämàn börjar, som nämnts, erhèlla delta nnmn just i Näfvelsjö sn.

Enligt äldre uppgifter skull Nùfvelsjòn vara en af älfvens källsjöur.

Nàgon dylik sjö är mig' emellertid (люкам, meu att den hnr funnits,

visur det {их sockcnnamnet пашнею. Aman (= fev. Eem) ock detta

sjönumn sknlle alltsá ha гашиш hetydelsc.



XX. 1 ‚ Emsen' — Enehagen. 109

sjönamnsformen Еды-ел. 0m gârdnamnet uppstätt under den

tid, denna senate form blifvit~ enahärskande, hade det вашег

ligen lytt Enar(a.)torp; jfr Ellarebo : sjönamnet Ellex-n. Med

Enarstorp böi'a sammanhällas fsv. панагии under идиш—ед,

ä.nsv. Darsboda. under Вазы-оп ш. fl., hvarom utförligarei

öfversikten under Il, 2. ‚

2) (GS 4 34) I_¿unda sn, Jönäkers hd Sdml.

3) (GS 6 Ó 32) Oster-Ãkers sn, Шкет skeppslag Uppl.
Ordet äl' bildat af trädnalmnet fsv. nsv. en, jfr isl. einir

0. s. v. Sjönamnen Enaren : Enen 2 Björkaren : Björken=Eka

renzEken =1`11‹›. ’Aspir:sv. Aspen о. s. v. Af samma 0rd

hafva dessutom fóljande sjönamn uppkomniit: Enegren, Enehagen.,

Eningen Samt Ensjönl, Entjärnarna. (GS 3 О 31), Engöl (4 О

35). ЕМ. i'sv. ’Enesio iörutsättes al'gâl'dnamnet развитии (1402

enl. SD NS I), nu Enshult, Malgesanda sn 0g., ock ett fda.

'Ensio af sjönamnet Ensyokalf (Valdemm' lI:s jordebok; se Kalf

ven). Af samma trädnamn 511- äfven no. älfnamnet Еда, fno.

Rina bildat2. -— Fsv. 'Enir, inotsvarande isl. 'Einir.

Endgarll, Se днем-11. "

Enegren eßnegreŕn (GS 3 О 37) Kräkshults sn, S. Vedbo

hd Smäl.; 311- egentligeu blott en liten utvidgning af' sjön Bällen;

af trädnamnet en, ene (se Emu-en) ock gren, motsvarande fno.

рейд, hvilket ord enligt Rygh NG Indl. s. 29 äfvenledes ut

märker en utvidgning ellen' fórgrening af älfval' o. d. Denna sam

mansättning är fullt analog med fsv. gärdnamnet Algreen (1447),

nu (ock redan 15003) Algrena. (Шаг); jfr äfven т. Yfragren“,

11u Öfver-Gran (Uppl.). Л!‘ för öfrîgt undei' Mâsegren, Ату-ел.

Enehagen esnehazgen (GS 1 О 37) 0rsäs sn, Kinds hd

Vg. : Enebo; af trädnamnet en (Se Вши-оп) 00k huge, fsv. hagi

eg. ’inhägnat stycke land; jfr Totten ock sammansättningarna

med -gârdem se för öfrigt llngsvnrten. Раб. grund af затаивш

net Enebo har man grnndad anledning för det antagandet, att

Sjön 'i äldre tider hetat Enen = följ.) l. dyl. Jfr Tostholinen

(: Tussered) samt äfven Härsásen. Nägot skäl att sammanställa

ordet med ags. ánhaga 'ensamstäende' lorde ieke i`óreligga.

1)Gs1ò49,2v34,4034,1Óßnßóalzggr.

2‘) Rygh NG 3: 351.

8) Yadsi. kl. jnrdcb. ss. ‘218-219.

‘) SD 3:2651.
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Епеп {Lotte}` с. 1750) Älfdals hd vrml.; канав nu stm

Ensjön (GS 1 Ö 31). Jfr liknande namnbyten under Asken

(Letter), nu Askesjön, ook Gran, af hvilka sjöar en numera [канав

Gransjön.

Eningen eßnigen2 (GS 1 V 36) i gränsen mellan Seglora

ock Bollebygds sznar, strax söder om Viaredssjön Vg. : trädnamnet

en (se Emu-en, Enen). Jfr Löningen. Knappast kan пашней där

emot iöras till ett ord motsvarande fno. впишет ’bärgpass, djup

шагам‘, hvaraf no. gärdnamnet Enangen (Будь NG 4:89).

'_ Envetten, Stora, en3vet2ten_(»ennvetten») (Enveten GS 5

О 33), liten sjö i ‘Ни-(Биде sn, Óknebo hd Sdml. Det ligger

nära till hands att med шике pá betydelsen af sjönamnen Виши,

шаги, Parsen, Trätten 0. а. härleda nnmnet frän ä.nsv. sv. dial.

envet(t)en 'envis’. Detta отд synes visserlìgen _ att dömma af

uppgifternu hos Rz s. 120 — vara inskránkt till Götaland (med

Värmland) ook Шике, hvarfórutom det fïil'ekommer pá Gotland

ook ì danskan. Меп enligt mig lemnad uppgit't begagnas det

äfven i Södermanland, ehuru min meddelare ej hört det i spe

ciellt den trakt, hvarom här ё]: fräga.

Erknn eller enlìgt иные: Árkan гад-31:21:12 (Erken Tham Пук.

s. 22; Erkan GS 4 34), nu nästan belt ock мнет igängrun

dad sjö i Lunda sn, Jönâkers lid Sdml. Med afseende pä for

men -an, hvilken i Sdml. är ytterst шиш}, se Edslnn ock öfver

sikten. Ordets ctymologi behandlas under art. Järken.

Erken 1 ock 2, se resp._Erkm| ook Jän-ken.

Erlàngen earlogi'gen l. ‚(наивен asx-10323611 (sà enligt ирр

gift allmogens uttal). _ _.

1) (Erlàngen Hermelin 1810, GS 3 Ó 35) Horns su, Kinds hd 0g.

2) (Erlàngen Tuneld s. 1.15 [1741]. Lotter с. 1750, Brooc

man 2: 245, 300 [1760], GS О 35) этот sjö i Grebo ock Svin

stads smar, Bankekinds hd Og.

Jag ser i detta. ord en samlnansättning med adj. làng (se

Längen) ook fsv. ër, motsvarande isl. eir (i sammansättningar

med ljudlagsenligt ä:árhja1mr), аде. ár, fht. êr Ой‘ ty. adj. ehern)

‹- germ. ain-1 = lat. aes, sskr. вузы. Betydelsen af dessa ord 311

visserligen vanligen ’koppar’; se Schrader Reallex. s. 488. Här

1) Ordet är säkerligen inhemskt вех-тащи, liksom hela serien beror

pá ctt inhemskt indoeuropeiskt grundord. Af nnnnn mening är emellertid

Kaufmann ЯМР!) 31: 395; jfr häremot Schrader unf. st.
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ha vi` emellertid att Мёд frän den allmännare af 'mslm'. Sjö

arna skulle dä ha fâtt namn pä. grund däraf, att man där i äldre

111101- hämtat sjömalm. Sá har ocksâ. enligt uppgift s'ákert varit

fallet ätminstone med Erlängen 1. Sädan finnes för öfri tenligt

Than: Link. s. 59 i fiera östgötasjöar säsom Sommen, .Ísundern

Jämlunden, ehuru den icke tillgodogöres. Konsten att bearbeta

sjö- 0011 myrmalm var med all sannolikhet redan under hedna

tiden bekant för vära. förläderl. Samma 0rd ingär väl äfven i

Ersjön (SGU Аа 40: 13) Vg. Erlângen : Järken : Ersjön = Tjur

làngen : Tjurken : Tjursjön = Virlàngen z Virken : Virsjön =(?)

Örlângen : Örken : Örsjön. Jfr för öfrigt under Järnlunden,

Kalman, Mnlmlngen, Ärtingen.

Err, Erran, se Ärr.

Ersimmen, se Älgsimmen.

Ethöfden, se Elhöfden. __

Еыдегп etstergn (Ettern 3 О 35; Eftern Ьех. 5: 343, 50

nedan) Oppeby sn, Kinds hd 0g. Sjön anses ha knllare vatten

än nägon af socknens öfriga sjöar. Det lider sâlunda icke nä

got tvifvel, att icke namnet är en bildning af sv. etter, isl. eitr

о. s. v. ock sálunda betyder ’den сны-111111813. Detta ord пта

las i traktens dialekt med samma vokalljud som sjönamnet.

Den i Lex. 5: 343 angifna. formen Eftern har sälunda ingen

motsvarighet i mälet : prep. efter uttalas där ätter. — Af sv.

ette:- ’ár äfven namnet Ettersjön bildat ät'vensom flodnamnet

Ätranß. Med afseende pä betydelsen jfr under (f'sv.) Friski,

Rellen, Svnlen. Den fsv. formen har, att dömma afordets nu

rarande akcent, varit 'Én-e, isl. 'Eitri, alltsä etymologiskt iden

tisk med fno. íjordnamnet шит‘.

 

1) Se Montelius Sv. hist. l: 330.

’) Jfr isl. 611157511- от oceanen, eitrkQld om en älf. Se äfven

Slüllenholf Altertumsk. V. 1: 117 följ., dâir VQluspás ’eitrdala' uppfattas

50111 Ье1у(1а11‹1е ’etterkalln dalar’. Till denne tolkning` ha. de flästn for

Sknre — med allt skäl —- nnslutit sig; se Meyer Völuspá s. 165 00116511

Citerad lilteraiur.

3) Ätran, ofte nttßlat Ättran (äfven Etraàn Bexell 2: 215), fsv.

Вин-а (SD 1: 101 frân 1177), Edrœ (SD III frän 1315), motsvnrnr

no. :ilfnamnet Eitl'a. (Strom Sandman' 2: 139, Rygh NG 2: 315, Studier

i. 32) 0011 fht. шпагата. (Förstem. 2: 31); jfr äfven fht. Eiterbah.

Med ßfseende pá ä.ljudet jfr dial. Sitter ‚01101‘ 0011 fsv. œtar- Cod. Bur.

4) Ош detta se Будь Stud. s. 32.
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Ехеп, Se Äxen.

Fngersjön, Se Frillen. __

Falken гашиш (Radioiï 2: 109 [1805], GS 6 O31) Lohärads

sn, Lyhundra iid Uppl. Med tanke pä de sjönamn, som ‘aro bil

dade af namn pá t'ogiar, säsom Alken, Hager-n, Svan m. il.,

kunde man ju ~vara l'l'estad att föl'a ordet till fsv. falke, isl.

falki, fht. faloho о. s. v. ’i`alk’. Häremot talar emeiiertid den

omständigheten, att fsv. falke mcd all sannoiikhet är iänat ook

att det i alla händeiser icke synes ingâ i fsv. ortnamn; därvid

är dock att шашка. att det enligt Rygh NG Indi. s. 31 Юге

kommer i no. gârdnamn. Snarare innehâiler ordet liksom Sá

mänga andra sjönamn ett tärgadjektiv. Eniigt uppgit't har sjön

grumligt vatten. Jag anser det vara bildat af det fsv. adj. ты

’biek’, som 1113111- 1 v. папа ock sbst. шавка, motsvarande isi.

fçlr, ags. {еще (eng. fallow), fsax. falu, fht. falo (ty. falb)

0. _s v. Samma adj. uppträder möjligen äfven i Falsjön (GS

5 О 32) Sdmi. 0m k ursprungiigen tiiihör adjektivet eller sjö

namnet, kan ej med bestämdhet sägas. För förstnämnda 1110]—

lighet 1211111- sv. oek no. dial. falke m. ’falaska' samt ty. falch

’ko’, hviika bäda ord hafva nämnda tììrgadjektiv till grundord;

för den andra däremot k-sui'tixets ymniga i'örekomst i sjönamn.

Sknile MUCH ha rätt i sin häriedning af fogelnamnet fa1k(ZfdA

40: 297) ur nämnda adj., юге ju i alla häudeiser orden ytterst

n'ara besiäktade; men för egen dei kan jag ej hiträda denna.

hans mening. Med afseende pä ordets betydeise erinras för

öfrigt om sjönamnen Blanken, Bleken, Jä1ken(:fht.e1o=Fa1

ken : 1'111. falo?), Mörken. “дате mä som en möjiighet an

töras, att sjönamnet icke direkt biidats af stammen fal, utan nf

namnet pá den älf, som förbinder sjöarna Áltan ock Falken.

Denna har i äldre tider kunnat heta Рада (= det at' Будь NG

3: 176 omnämnda fno. äifnamnet гада), hvarat'sjönamnet Falken

biidnts; jfr 1 fräge. om biidningssättet Silken, ‘Шип-11011, Virken

0. s. v. _ Slutiigen нашёл-1101- jag, att en häriedning nf fala

’siätt’ für detta ord synes mindre sannolik. Ji'r dock Slätten.

__Farlaìngen fasrlogegen (GS 2 40) deivis inom Giimäkra.

sn, O. Göinge hd Skä. I närheten är sjön Vielàngen belägen.

Namnet kommer at' adj. 1àng(se Längen) ock stammen 1 v. fara;
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sanuolikt af isl. finl. dial. fer n. ’farled' eller fsv. far f., isl.fQr

f. _’_fiird’; jfr Ран-швец. Summa stam ingâr äfven i гад-53611 (GS

2 0 39, 1 V 36) ook no. Farsjeen (Будь NG 3: 9). Emellertid kan

man äfven tänka sig, att sjön har namn af den genomñytande

än. som i f'sv. (fda.) каппа: heta Far: fno. älf'namnet Ferl.

Pä analogt sätt äro nämligen säkert sjönamnen Asp, Säfve,

Vese- ook Ámmelàngen uppkomnn. För öfrigt hör art. Активен

jämfîras. — Fsv. 'Farlangen

Fatburen (Fatburen SGU Aa 18: 14; Fataburssjön Lex.

l: 176) Kärnbo sn, Selebo hd Sdml.; höll redan 5.1- 1865 pá att

försvinna. Jfr Fatbursjön ä Södermalm i Stockholm, hvilken

депеш människors щам blifvit helt ock hâllet utf'ylld (SGU

Aa 6: 10). Ordet 6,1- bildat at' ä.-nsv. fetebur, f'sv. fatabur ’för

rädskamnmre, 1 synnerhet klädkammare’. Ой 1 sjön bedrifvits ett

lönande fieke, anser jag det s'ákert, att till grund för пашней legat

падет‘ summa tankegäng som den, hvilken gifvit upphot' till

det stundom förekoi'nmande namnet мани-окоп (se Mndkroken)

eller namnet »Herr Oknas visthus» pá sjön Misteln?.

Резец fe”gen2 l. 1’e"jen2 3 (Faien Blueu 2 : mellan ss. 29

30, à ett aftryck af Burei karte Gothia, samt ä 2: 33 [1663];

Щеп Tuneld s. 246 [1741], llermelin 1808; Резец Hermelin

1809, Wieselgren 3:115, GS 1 О 38 o. s. v.), stor sjö pá шёп

sen mellan Kinds hd, Àlf'sborgs län, oek Västbo hd,Jönköpings

läu. Sjöns östra del kallas stundom Östfegen, den чёт-а Väst

fegen. Den förstnämnda omnämnes i det s. k. Danaholmsför

draget .i öst fygöis, »or öst fygÖi» (VGL 1V. 10, SD 1:30);

äfven anföres на ggr fygöis uic, där handskr. G. har fyghpia

wil). Att härmed menus sjön Резец eek icke, säsom $1у11`е11112

S. 103 antnger, Färgen, framgär till full evidens bl. 11. 11111111

demnr Ilzs jordebok, där »i гуаши» förekommer. Man f'âr väl

sálnnda шпага, att det nuvarande namnet är en — dock mycket

gammal _ folketymologisk ombildning af det дашь). namnet

Fyghpir af summa. art som sjönamnet тыквы af f'sv. pughn.

Möjligt 'air ju äf'ven, att de bäda namnen lef'vat vid sidan af

ln'arnndra. i de bäda landskapen. Om härledningen afFyghpir

l) Будь NG 1V.1: 122. 2) Tuneld (I) 2:9 (1786).

s) Derma uppgift stammar frán västgötasidan; det gnmla västboitiska

там af sjönamnet äterges väl uf den hos Вишня vförekommunde

{отвел Faien; эй smâl. гадка) ’feg’ Rz.
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se d. o. Det andra namnet Ревел innehâller säkerligen fsv.

adj. гаснет ’dödsìnvigd' о. d., motsvarande fai5ian sunu Rökst.,

isl. feigr, ags. fa'ege, fsax. fêgi о. s. v. (= nsv. feg, hvars betydelsei

riksspräket rönt inñytande frän гузка“). Namnet äterñnnes äfveni

jâimtl. änamnet медь aan (1354), мещанин (1537), af Nord

lander Sv. lm. XV. 2:3 likaledes ställt till feg: det har, säger

nämnde ЮГЕ, »bär säsom ofta sker, ansetts vara av nâgon andemakt

bestämt, att àrligen en eller annan människa skulle omkommai

strömmen». Jag vet ej, om man fäl' амида, att sjönamnet Fegen

har alldeles samma Гбгевш11пйпёг att tacka Рог sin uppkomst.

Kunde man ej möjligen snarare шика sig, att det betydde »de

dödsdörndes eller dödsinvigdes sjö» i den meningen, att s_jön be

traktats som helig (se наивен) ock att i densammn människor

kastats som offer? —- Ordet är выпада hvarken att direkt

ställa till germ. adj. ‘шпа- ’fientlig' = ugs. fáh, гав ’fredlös’.

ej häller till germ. ‘faiha- ’mängtärgafL b1'0kig’=isl. пат, ags.

fáh, fágl. — Namnet ‘Резне:- synes i fev. (fda.) tid ha burits

af Fexsjön (GS 1 V 37) pá gränsen af Fjäräs sn, Fjäre hd

1) Man kunde ju doek {дики sig, att sjönamnet ìnnehölle en Ver

nersk växelform till germ. faiha- 'íìentlìgf о. d., nnslutande sig till den

betydelse, som nppträder i got. faih n. ’bedrägeri’, preuss. popaikä

’han bedrnger', till шиш ord de ñästa äfven ваша. ugs. {фоне 'be

dräglig, отмытые’ (fàoan ’bedr-âgeri'), fht. шипы, feux. fëkni ds.

(Nor. Urg. мы. s. 165, Uhlenbeck Et. wb. d. got. spul s. 37).

пашней sknlle dá betyda ’den bedrägliga’ l. dyl.; jfr Drögen. «- Ãfvcn

genom germ. faiha- 'mángfärgad, brokig' är det ШИНЕ: uit komma ст

samma betydelse. Om nämlìgen ZUPITZAS Snmmnnställnìng (Germ. glitt.

в. 161) af fslav. pëg'b ’brokîg’ ock de ofvannâmnda aga. {Фене ’be

dräglig' o. в. v. “Шаг det rättn (jfr motsvarande betydelseutveckling

hos lat. varius), hade man 11511- en parallel] till utvecklingen 58.11.18.

’brokig’ : Fegen ’den bedrägliga, falska’. — Mot dessu bàda i 561-131

gůende framställda möjligheter talnr emellertid _ мот att de bàda

sammnnställningßrna i fiera afee-enden väl mycket “На i luften —

jämtl. älfnamnet Разъезд, som man ej har auledning att skiljn. fràn

Резец eller fràn fev. fegher. Om nu detta. adj. i sin tur är pá. mer

eller mindre làngt háll besläktat m`ed nägot af de germ. adj. Ганза.

(eller кашке med bàda, dá trots olikheterna i konsonantismen en ock

annan icke anser det omöjligt, att de höru. tillsamman; jfr Uhlenbeck

auf. urb. under шитье, Et. wb. d. altind. spr. s. 167), är нагой som

vi ej här ha skäl att яшма oss pù. Den gnmla sammanställningen af

germ. 'faiöia- ‚Без, ock 'faiha- 'brokìg’ о. d. söker Иприт Germ. вин.

s. 189 uppehálla under hänvisande till eng. marked (for death).
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Hall. : Fixhult (щипцы: 'Fegher = шпации: : sjönamnet Fenen

= Lixhnlt : Leksjön, se Lehen). _ Fsv. 'Fyghpir, ‘Реве; mot-sva

l'allde isl. 'Fygöin ‘Feigi.

Feliugen fe-"ligen2 (Stora. Fellingen Grau s. 400 [1754])

Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. Sjön är nu uttorkad. Den

skall enligt uppgit't, som nämnts, ha hetat Felingen, ej Fel

навел. Samma ord ingär i sjönaninet Lefelingen, egentligen

Lilla. F.; se för öfrigt d. o. ock Filingen.

Femlingen femßngen2 (Femblingen Lotter с. 1750, Her

melin 1809, Hyltén-Cavallius__1: 66 n1. il.; Femlingen Rogberg

o. Ruda s. 353 [1770], GS 2 O 39), ganska stor sjö mellan Vire

stads ock Нац-111111121. socknar, Allbo hd Smäl. : Femlingehult, âr

1629 skrifvet Fimlingahultl. Ordet uttalas som nämnt med

slutet e-ljud, enligt uppgift med samma ljud som räkneordet

en (men icke som шт). Namnet kan säkerligen ieke äterföras

pá den stam fëm- ‹— feim, som ingâr i sjönamnet Femmen;

sjönamnet шел uttalas nämligen af allmogen oftast Oilen.

Skrifningen птицами visar hän pá en stam 11m. Jag an

tager, att namnet är en bildning p5. diminntivsuifixet -ling af sv.

dial. remmer ’fiink, snabb, гаек’, по. nm, isl. ilmr o. s. v., om

hvilket ords härledning se Lidén Bezz. Beitr. 21: 95. Besläktat

211- fno. fjordnamnet ‘Штаны-2, jfr no. Fêmangrß. I fräga om

betydelsen erinras om de under впиши anförda sjönamnen; i

{газа om bildnìngen se Döppllngen, Isllngen, купидон. Formen

Femblingen beror pä samma process som fsv. himblar <- him

lar о. s. v. _ Den af en meddelare iöreslagna tydningen ai'

namnet sâsom härledande sig frän de fám nordliga vikarna af

sjön är ai' ljudliga skäl mycket osannolik. _ Fsv. ‘Fimblinge

(ej 'Fimblingen jfr Fimlingahult).

Femmen fem‘men, ai’ allmogen vanligast uttalat fam4men

(Femmen Wieselgren 3:97, GS 1 О 38; äfven Femsen Allvin

Västbo s. 160; Femsjön Hermelin 1809, Wieselgren) Femsjö sn,

Västho hd Smàl. Detta sjönamn ser ock hör man vanligen härledas

ur räkneordet fam : »sjön har tvä sjöar öfver sig ock суй under

sig i samma vattenled» (Wieselgren). Mot denna liärledning ut

l) Hyltén-Cavallius 2: 368.

2) Anfört nf Будь Stud. s. 80. 3) Rygll Stud. s. 73.

Sr. шпат. XXI. ' Ö
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talar sig dock Smålands Beskr. (under Femsjö) under påvisande

батат‘, att räkneordet uttalas med ä-ljud, men sjönamnet med

samma a-ljud som förekommer i hamm 'hem', ran ’ren’. För

sprâkmannen är det sålunda klart, att ordet i äldre tid haft -ei

i stammen. Från ett af M. A. Elmbladh i Sv. lm. Il. 9: 31 följ.

anfört språkprof från Femsjö socken meddelar jag: hata ‘Мета’,

manen 'menen', ane 'ena' (_: räkneordet en); om stamvokalens

ursprungligen diftongiska karakter kan sålunda intet tvifvel

råda. - Sjönamnet är för öfrigt betydligt tidigare uppvisat. än

ofvan angifvits, nämligen i namnet på den socken Femsjö, där

sjön är belägen: detta skrifves nämligen år 1386 Реши-уст

(Styfi'e Un.2 s. 157), äfven мышь (jfr Becksid s. 169, nu Bax

heda : back, ån som rinner genom socknen). Att ё här öfver

gått till œ, beror på dess ställning framför dubbelkonsonant; jfr

ett analogt fall under ванили. — Detta sjönamn Femmen anser

jag bildat af det i fsv. för öfrigt icke uppvisade germ. Тайная

m. ”skum” = fht. гейш, ags. fam (eng. foam); jfr no. feime m.

'fedthinde, fed eller klæbrig ушанке, som flyder ovenpaa van

det’ Aas., no. гейш n. ds. Ross. Af samma stam kommer väl,

såsom Rrn'rz förmodar, sv. dial. femma f. 'lös jord med fin sand

ock rödlera; oduglig åkerjord, jäsjord' = no. гейша (se Ross).

Namnet betyder sålunda 'den skummande sjön, skumsjön'; jfr

de möjligen likbetydande Froden, Frödlngen. Formen Femsen för

håller sig till Femmen liksom Alsen till Alen 0. s. v. Formen

Femsjön är etymologiskt identisk med no. гетман Smâle

nenes amt. — Fsv. 'Fëmben __

Feilen fe4nen (Fenen GS 2 0 381) Ryssby sn, Sunnerbo

hd Ещё]. : Finshult. Ordet utgår tydligen från en (maskulin eller

neutral) a-stam fën-, motsvarande urgerm. Тайну. Framför

dubbelkonsonant har i шпации; i uppstått ur ё. Namnet kan

sålunda ej sammanställas med isl. fen 'träsk o. d.', motsvarande

sv. fan (jfr Rz s. 135), hvilket ord däremot ingår i namnet

Fangölen, gårdnamnet галет i Kalmar län, just i den lands

ända från hvilken enligt Rz detta gamla ord är uppvisat (Rz

l) I Lex. 5: 513 nämnes en sjö Finnern såsom gränssjö till Ryda

holms socken, hvarmed emellertid tydligen här behandlade sjönamn

åsyftas; om något motsvarande uttal af namnet har jag dock ej er

hållit upplysning.
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använder doek stat'ningen fen), samt i Fänsbodasjön (GS 3 Ö

32):Fansboda Vstml. ock no. Fensjeen (se Rygh NG 3: 245).

Däremot stämmer det formellt till sv. dial. fën n. ’a-gn, borst

pá korn; emula’1 (Rz, Ant. tidskr. 2: 162). Jag antar, att namnet

är etymologiskt identiskt med detta ord, oek jämtör i fräga om

betydelsen de ofvan behandlade sjönamnen Agnaren, Axaren,

Axen, Borstingen. Doek 311- mig anledningen till namnet obe

kant: sjön är icke särskilt Щеп eller obetydlig, ej häller kan

gärna _ sâsom i fräga om Borstingen val-it fallet _ formen ha

gifvit upphof till benämningen. Jfr Flndeln. _ Fsv. ‘Fën, isl.

Тайно.

Fengen, se Fangen.

Fervilen, se Fal-vnu.

Fetbjörken feßtbjöŕken l. Fettbjörken fetßtbjörfken 2

(Fůltbjjìrken Grau s. 527 [1754]; Fettbjörken Tham Vest. s. 155,

GS 3 О 31 samt enl. uppgift) Gunnilbo su, Skinnskattebärgs hd

Vstml. Formen Falt- hos Grau kan möjligen bero pá tryekfel

für Рать; sädana finnas mänga i beken, men de ilästa synas

vara angifna i tillägget. Doek tyekes det mig sannolikare, att

här tvà parallella oek tämligen synonyms benämnìngar löte

komma. Den ena hör till det fórst i början af _1500-talet upp

visade, frân ty. lânade 1511; (= fsv. Левша: i sammansättningen

шашек) oek är выпада troligen den yngre. Den andra, tydligen

at' äldre datum, innehäller enligt min mening ett dialektalt ‘fet t'.

:fsv. nt ’sidländ jordsträekning vid vatten’. Fórekommande i ort`

narnn (se Зам); jf'r jämtl. fettje Rz, isl. no. nt. Ordet äricke

ovanligt i nordiska ortnamn; jfr t. ex. Fittja, gästgifvaregärd

nära Stockholm Sdml., fsv. Feetstadhœ, nu Раме .1ш1:1.", samt

no. gârdnamnet Fetbœkken4. Bäda namnen äga en motsvarighet

1) Detta ord 1113111- enligt min mening i sv. kofen, i nttr. ’inte

ett. kofén'; jfr sv. dinl. ’allri fen’, ’inte ett fen’. Detta котел har

Uppstâtt nr det t. ex. i Sdml. förekolnmande kornfena., som i шаге tid

akcentuerats хотела. Pâ summa sätt har som helmut sv. manet upp

stâtt ur ett äldre шамана, egentligen Чшйвпёвэш7 med мышц pä.

senare stafvelsen. ì

3) De bâda сшит. uttulsuppgiftema härledu sig frůn olika- hâll'. en

af mina meddelare framháller emellertid nttryckligen, ш första leden

nttalas fet, ej fett.

з) Nordlander Sv. lm. XV. 2: 5.

д) Rygh NG 3: 94.
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i benämningen ä den i närheten Издание sjön Myrbjörken : шут

’kärr' о. d. Med adj. fet har ordet выпада inter attl знати.

Ош sista samrnansättningsleden se вши-вен.

Filingen íißligen2 (GS 3 О 37) Hvena. sn Klm. : Filings

hult. Härledningen af detta namn bör behandlas i samband

med det tydligen etymologiskt identiska Ев". Filunger (pin stagno

Шею nnungne», jfvr ñlinxebro SD III frân 1337) i Kiss sn,

sannolikt nuvarande sjönamnet Föllingen, samt det sjönamn,

som förutsättes af det даты. sockennamnet Filings (1410); se

under шпицев. Jag antager, att detta отд, fsv. впивает eller

шпагат, är ett jämfórelsenamn af samma art som tex. sjönamnet

Billingen ock har at'seende pá sjöns form. Det är lìksom sjö

пашней Fjälaren bildat af germ. stammen fe1 i sv. dial. qäl,

sv. fjöl, {за nœl, nel, isl. fjQl, ma. o. s. v. ’bräde’ ock har sä

lunda ватта. betydelse som det rotbesläktade sjönamnet Spillen

(indoeur. [в]р-)‚ hvilker hör tìllsammans med sv. ерши, isi.

ерзаю, got. spilda ’bräde, tada’. Hit böra sannolikt äfven föras

de част]. sjönamnen Felingen, Lefelingen. Filingen : Fjälaren

= fsv. sjönamnet ‘активе:- : skznen (se d. 0.). Af samma stam

finnes den analoga., men i förhällande till värt namn själfständìgt

uppkomna bildningen isl. 111111131- `bordarbejder’ Fr.2 I fräga

om betydelsen má jämföras Bjälken, Spnrren, мошки-аи о. s. v.

— Alltför Шпенёк: oek af andra skäl osannolik vore en här

ledning af пашней ur gr. твид; „еще.

Fillbon (GS 2 О 34), en ytterst Щеп, numera möjligen ut

torkad eller urtappad göl i Tivedens sn, Vadsbo hd Vg.; obe

kant för min meddelare frän orten. Narnnet saknar i etymolo

giskt afseende icke sitt intresse. Senare leden kan nämligen

vara densamma som i sjönamnen Karben, Tibon (nära Tisaren)

samt i fsv. Spaöœbon (юг spadabonne>>), nu Spa(de)bo, VGL

1V. 10, hvarom se närmare under Spnden. Detta -bon har uppstätt

ur -boön ‹— -botn (== sv. botten); jfr om analogI ljudutveckling

i obetonade stafvelser Nor. Aschw. gr. ё 266. Fillbon betyder

alltsä egentligen ’Fill(sjöns) botten”, Tibon ’Ti(sjöns') botten’

о. s. v. Orden äro sälunda direkt att jämfóra med sjönamnen

l) Om стает se närmare Prellwìtz Вен. Beitr. 22: 102.

2) Пишет íìnnes {оке nàgon sädan sjö, men de smà gölar, af

hvilka пинен att dömma af Катит är öfversítllad, synus vara lemuìngnr

af en större vattensamling.
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Örsyo botn Faurås hd Hall. (Valdemar II:s jordebok 1) ock

Vasebotten. Jfr äfven no. gårdnamnet Spœrrebotn, uttalat

spœrrbànn, enligt Rygh NG 1: 364 egentligen namn på den

vik af Vannsjøen, vid hvilken gården är belägen; vidare gård

namnen Undebotten vid sjön Unden, Rombotten vid norra 'zin

dan af sjön Rommen, no. Fløisbonn : fno. sjönamnet Fløygifi,

Sjeu-botn3 ock Ydersbotn : fno. sjönamnet Ygöifi. Betydelsen

af fsv. isl. botn är väl här densamma som i isl. sammansätt

ningarna dal-, fjaröarbotn 'innersta delen af en dal, fjord’. Det

motsvarande ty. boden användes i Sydtyskland om breda dal

gångar, dock synes sjönamnet Bodensee ha ett annat ursprung-'2

Första leden bör möjligen sammanställas med sv. dial. no. isl.

нив <- ’fllliôn- : fsv. fælder m. Tall, skinntäcke', isl. feldr 'ett

klädesplagg'. Jfr t. ex. no. gårdnamnet Skinfllli, af Rygh NG

Il: 255 ställt till no. выдана. Jfr äfven no. Fiufjorden, hvarom

Rygh NG 14: 77. Ordet kan i no. ha samma betydelse som

grundordet, men äfven den af *lase, trasa' o. d., hvilken är den

enda i svenskan kända (Blek. Hall., se Rz). Samma betydelse

skulle enligt min mening äfven föreligga i sjönamnet, hvilket

sålunda tillhörde den icke obetydande grupp af nedsättande be

nämningar på mycket små sjöar, som vi i det föregående sett

representerad af t. ex. sjönamnen Besslingen, Bålingen. Se

för öfrigt Filten, ватин. __

Filten__fl14ten (GS 3 O 36), mycket liten sjö i Kisa sn,

Kinds hd Og. Ordet är kanske en bildning med suffixet t af

stammen i sjönamnet Fillbon. Jfr i fråga om afledningen

Ы. а. вишен, пинен, östen. Frestande kan dock tyckas vara

att ställa ordet till mht. vilz ш. (= germ. 1111:-) i bet. 'myr,

sumpmark'. Emot ett sådant antagande talar emellertid den om

ständigheten, att denna betydelse icke _ åtminstone för mig

— är känd utom mht. _ Fsv. möjligen 'Fi1ter.

Fímleln flnadelen l. möjligen äfven flnsnelgrr (Findlen l. Fin

delen Crælins s. 7 [1774]; Findelen GS 3 O 37), medelstor

sjö i Vimmerby sn, Sevedes hd Klm. Ordet synes vara bildat

l) YGL s. 591 (utg. af Schlyter).

2) Rygh NG 22 119. a) Вуз}: NG 3: 268.

4) Rygh NG 2: 198.

5) Egli Nom. geogr. s. 124 (1893), Förstem. 2: 266 (z Bodoma

'kniwncnef pfalz').
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pá samma sätt som namnen ä de likaledes i Klm. belägna 530

arna Frindeln, Grindeln, Hundlen. Pâ grund däraf att d

ieke assimilerats med f`óregâende n, är det troligt, att bär en

sannnansättning iöreligger. I senare leden ingär i sâ fall med

all sannolikhet ett ord motsvarande 110. dene, dele m. ‘3111115

skäl mellan gärdar’ : v. deila., sv. dela. Af ett sâdant 0rd eller

det till grund liggende värbet äro i alla händelser Íöljande namn

bildade: Stora. 0. Lilla. Delsjön (GS 1, 2 V 36) Vg., пешими

(1 V 32) Vrml. Delsjöarna äro bâda gränssjöar mellan tvänne

soeknar. Hit hörn vidal-e t. ex. no. Delbœkken, :1f Будь NG 3: 196

fórklarat pá detta sätt, sv. Delholmen (se GS 1 V 32), 151213010

skoger frán âr 1447*, Huseby sn, Oppunda hd Sdlnl., samt fsv.

Delafors, ett gammalt rämärke mellan Rättvik ock Orsai’. >Jfr

1 frâga om betydelsen under Skillingen, Skälen. Om törstu

leden är jeg myeket osäker. Den kan vara besläktad med 530

namnet Funningen (afljud) eller möjligen innehälla summa stain

m'd som sjönamnet Fenen, hvars vokal förkortns eek öfvergâtt

 

' till i framfür dubbelkonsonant; jfr fsv. шеста <- Hêstre o. s. v.

Finnern, se Ревел.

Finnillgell iin“m'gen2 (SGU Аа 32: ä), tämligen betydlig

sjö i Löf'sta sn,__ Olands hd Uppl.; knllas vanligen Finnsjön (sà

t. ex. :î GS б O 30). Jfl' Finnejön", Шпицы-11“, Finnabäcken

frän выпекании, Hnrdeme sn Nke. Finningen synes alltsâ

vara. en yngre bildning till Finnsjön af' summa art som Бёд

lingen till f'sv. Dœdesio. I de flästa. fall ligger säkerligen ordet

ñnne (: Finnland) till grund; jfr Gan-pen ock där anförda ana

logier. Men i andra uppträder sannolikt en aiijudsform till det

under Funningen omtalade age. fundian ’ila.’, en i älfnamn vunlig

betydelse. Jr fno. ijordnnmnet Finnangr (Будь Stud. s. 80)

samt 110. äli'naninet Finna, hvilket Будь NG 1V. 1: 208 sanno

likt ined orätt afleder af växtnanmet ñnn ’nardus stricta’; jfr

sv. ñnnborst, пшена“ (Fries Ordb. öfver sv. växtn.) Se för

öfl'igt under Findeln (5111101) 90k Funningen.

Fiolen ñcŕlen (GS 2 О 38) Moheda sn, Allbo hd Smâl.;

strax уймет 0111 sjön Stráken. Naturligtvis liar sjön pá grund :if

1) Vadst. kl. jordeb. s. 260. 2) Dipl. dnlek. 1: 290.

в) Gs з O 39: st. о. L., 1 v 37, 4 ò за, 1 v 321F1nnerud,

2 ò 32, 1 v 31.

‘) es 1 ò 31,1 V111.
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sin afrundade form erhällit sitt namn (: sv. ñol, det bekanta

sträkinstrumentet) sàsom motsättning till den närliggande läng

sträckta Бил-Шкет), hvars namn antingen missförstâtts eller oeksâ

pá skämt feltolkats. Jfr Hunn ock “арен, зшшъец ock Stek

вишен. Ett doek icke säkert exempel pà liknande namu

gifning autores af Rygh NG 2: 94, där en gärd Hvitebjörn om

шве, hvars паша möjligen uppkommìt som motstycke till det

närliggande Цап, som man trott betyda ’läjon' (fno. 1éon,l,jón).

— Ãtminstone i sin nuvarande form kan sjönamnet icke vara

synnerlìgen gammalt: länordet flol är icke uppvisat frän Еву.

Fisklösen neßklögsen eller Fîskalösen nsßkalöüen eller

Físklös flsßklöï's eller Fisklösan (se 10) (fno. Fisklaysar frân

1273, se nedan), namn pâ. ett större anta] i allmänhet ytterst

smä sjöar i västra delen af mellersta Sverige -— sydligast Skara

borgs län  af пушка Fóljande kommit till min kännedoml:

1) En likabenämnd sjö synes finnas eller ha funnits i Björk

ängs sn, Vadsunda hd, Skaraborgs län Vg., att dömma afgärds

шпицев гавкаювец (GS 2 Q. 34).

2) (Fisklösarne GS 2 О 34; sannolìkt âsyftas en af dessu

sjöar med den at' Bergman Vadsbo s. 27 [1757] omn'ámnda Fisk

lösen) tre smä sjöar i Tìvedens sn, V_adsbo hd, Skaraborgs län.

3) Stora о. Lilla (Fisklös GS 2 О 34) Askersunds sn, Sund

bo hd Nke. _

4 ook 5) fzsklgsan (панацеи GS 2 Ó 32) Кап-шкода bärgsl.;

átminstone en ai' dem ‘ár nurnera god fisksjö : Fiskelösen (1628)?

6) (Fisklösen GS 2 О 32) Grythytte sn, Grythytte hd

Vstml.

7) Gârdnamnet Fisklösen i ватта su (strax багет om Loka

sjöarna) tyder pá en likabenämnd sjö, möjligen den som nu

mera kallas Västgötesjön. __

8 ock 9) (Fisklösen GS 2 О 32) На smä sjöar i Nke, den ena

поп-(19315: om Garphyttan.

10) (шкивы: Cederström Vrml. fiskev. nr 1677) Glafva su,

Gillbärgs hd Vrml.

l) Som de flästa af dem pù grund af sin litenhet veu-it obekanta

Юг mina meddelare, har jug i ullmänhet icke om dem erhůllit nůgra

uttalsuppgifter, en brist som i följd af namnets etymologiska genom

skinlighet icke tarde ha myeket att betyda.

2) Иоганн. urk. 2: 499.
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11) (Finnegan Gs 1_ Ö 31) Ekshämds su. Анат hd Vrml.

12) (Fisklösen GS 1 О 31) Färneho sn, Filipstads bärgsl. Vrml.

13) Ездит (Fisklösen GS 2 О 31) Rämmens sn, Filipstads

bärgsl. Vrml. '

14) (Fisklösen Cederström Vrml. fiskev. nr 199) Kroppa. sn,

Filipstads bärgsl. Vrml. ._

._15) (Fisklösen Cederström Vrml. iiskev. nr 1022) Ostmarks

sn, Ofre Fryksdals hd Vrml.

16) (Fisklöeen GS 2 О 31) Grythytte sn, Grythytte hd Vstml.

Jag har anledning амида, att inom det omräde, inom МП

ket ofvan anförda sjöar ligga _ Skaraborgs län, Närke, Värm

land оси Västmanland _ Шиш nägra andra med samma Чаши

äro till fìnnandes. För öfrigt erinras om Fieklösen (GS 3 O30)

i Silfbärgs sn Dalarna, Fisklöeen i Vika sn Dalarna, i Еву.

kallad Машина‘, Fiskelössjön 00k Fiskelöstjärn (2 V 34) Во

husl., приветам Nora Кип-331, strax ö. om sjön Greken, Fisklös

ставки oser-1.111332 samt frän Norge Fiskelösvendet Buskerud,

щеками (ält', Будь NG 2: 393) ook _ den шага form дав

funnit at' detta namn _ fno. Fiskleysar, nu машина, tjärn

i Aremark, frän ett noi-skt gränsdokument af omkring 1273.

Namnet är sälunda gammalt i Norden. Ordet är bildat af

не]: oek adj. lös; jfr sjönamnen Daglösen, Рогв1бвеп‚\7а‚вв1бвеп

samt det t'sv. gärdnamnet Myrtolesa (se Mörtlösen). Namnet

syt'tar naturligtvis pá att de resp. sjöarna äro fattiga pá eller

sakna fisk. Motsatt betydelse пайка namnen Fisksjön (GS

1 V 37), Fisk(e)tjärn3, Fiskmyran (6 О 32); jfl’ gäl'dnamnet

Fiskesìö (1641)".

Fiskl'nkell tls-“kruiken (Fiskraken Grau s. 400 [1754], SGU

Aa 19: 6; Fiskkraken Tham Vest. s. 136, GS 3 О 31), tämligen

Щеп sjü i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. Första leden är väl

пак. Föreligger i den andra en substantivering af adj. так; jt'r

вашими‘: Eller är ordet sammnnsatt med det âtminstone i

Nke törekommande паке ’grenen ris- ось trästycken, som till

sammans fastnat pá bottnen ai' en sjö eller ä’ Rz? Eller med

detta ord i nâgon annan af dess betydelser säsom ’stör' о. s. v.;

1) Dipl. dalek. 1: 299.

9) Nordlinder i Sv. lm. VI. 3: 16; зайти tiek.

3)3.31113220321031.

4) Nornsk. ark. 2: 761.
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Кг under штанг Eller är ordet ett af de mänga »nedsättandm

namnen eck bildat af ne ock krake ’stackare’?

Fisksjön, Se пашем.

Fjellen, se пашен.

Fjettlllllll, se Шиншилл.

Fjolell, se Fjorden.

Поташ, Stora. 0. Lilla, tfio4rden, Потап (GS 1 V 32), smä.

sjöar i Каштан sn, Nordmarks hd Vrml.; best. form at' sv.

fjord, sv. dial. fjol (под), fsv. помнет, isi. fjçrör o. s. v., växel

form till sv. пита, y.fsv. тешь (med isa frän gen. till поищет)

00k som bekant en biidning af V per, afijudsform till V por i fara,

aiitsä eg. Таней’. Samma ord ingär ide iikaledes värmländska

sjönamnen взбив, 61а1'в-‚ Älgàfjorden (-fjolen), hvìlka af Fernow

в. 24 (1773) med ett gemensamt namn kallas Fjolen; Мг äfven

viknamnen Bolunds, Labbo, шпагат o. s. v. I Bohus

Ша, Norge ook Danmark betyder ordet ’(smal) hafsvik'; i (Нага

fjorden har det kanske bevarat sin ursprungliga betydelse. Att

ordet dessutom uppträder säsom namn pä. sjöar som de ofvan

nämnda i каната socken, är onekiigen pâfallande: man skulle

här nästan каппа misstänka ombildning at' nägot annat ord,

sàsom t. ex. бы, t'sv. nel, nel, hvaraf t. ex. sjönamnet шпицев

sannoiikt är biidnt.

Шиши, se Furen.

Fjälaren пашни (Fjalaren Lotter c. 1750, Hermelin 1804,

Tham Nyk. s. 20; Fjallaren SGU Aa 22: 6, GS 4 О 33) delvis

inom St. Maims sn, Oppunda hd Sdmi., pá gränsen till Og.

Ordet anser jag vara stambesiäktat med sjönamnet Fjälen, hvaraf

bynamnet шале, är 1543 skrit'vet Раме‘, Bolinäs sn Häls., oek

fno. älfnamnen FjQl, gen. Fjalar, no. Fjalaaen o. s. vß samt

möjligen no. темпа, till hvilka tvänne förstnämnda ord sjö

namnet Filingen är en regeibunden biidning pů. ing. Det bör

выпада stäilas till sv. dial. бы, sv. fjöl, fsv. пап, пел, isl. 1391

o. s. v. ’bräde’, hvarom se närmare Fllingen. Möjligen förekom

mer dock ordet här i en ursprungiigare betydeise тата’ 1. dyi.,

hvilken bi. a. nppträder i det med dental utvidgade germ. ’felpa

1) Ñordlander Sv. lm. II. 6: 20.

2) Rygil NG 21298, 3: 32.

3) Fjeme ‹— fno. ‘Паша. Se Rygh Trhj. УЗИ; Skr. 189i, s.

177, NG 14: 98.
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i f'sax. feld, fsv. urflœlder o. s. v.‘; jfr Fälnren samt Нашел,

Flngnn, Platen, Flâren (l. ш). Säkel'ligen uppträder däremot

den yngre konkretare betydelsen i Fjölvattnet (GS 2 V 34).

Den af GS anförda formen Fjällaren är oriktig. Skulle den emel

lertid förekomma, beror den pá folketymologisk anslutning till

пап; den omgif'vande naturen utmärker sig enligt uppgif't. för

en МЮ skönhee. _ Рви, sä vida ej suffixväxling авт rum,

‘Fiœlir (utan omljud sñsom t. ex. fno. Aspir).

Fjällen fjälßlen2 eller (_enl. Allvin Västbo s. 160 äfven)

Fjällun(n)ell (Fjellen GS 1 О 38) Femsjö sn, Västbo hd Smâl.:

Fjällansnäs (jfr nedan). Sjön är uppknllad efter ett i närheten

mellan вишен oek Unnen beläget bärg. Det tycks alltsä vara

en n-stalnsutvidgning af Га". ñœll af ватта art ook med lik

nande betydelse soin sjönamnet шипел, f'sv. 'Kinne, af' kind.

Möjligt är dock, att Fjällen (med akc. 2) är den ljudlagsenliga

utvecklingen af' ett äldre ‘щипать, f'sv. ‘Fiœ11under; jf'r t. ex.

тещ. Asen för Asunden, ì'L-nO. Jellenn af лампа 0. s. v.

Härför talar Fjällansnäs (е `Fiae11undsnœs?). Ã andra sidan

kunde man jämföra Eldansnäs :E1dan, E1enshy1te:E1en, Liens

hyttan :Lien o. a. наши, som bildats af' sjönamn, Рот sedan

dessa erhällit best. slutartikel. 0rdetfjä11ingäräf'ven i 336

namnen Fjällrämmen, Fjällsjön‘~’, Fjä.11(s)tjä.rn3, гильотине:

(GS 1 V 32) ock fno. fjordnamnet Шалашу, от hvnket se Будь

Studier s. 80. I {гада om namnets uppkomst jf'r hvad som

задев under Bringen, Павел, innen o. s. v. Pá summa sätt har

äfven no. älfven Hofda sannolikt nppkalluts efter en inärheten

befintlig bärgstopp4. Om senare leden i Fjällunnen se Uunen.

_ Fsv. ‘Щепа eller ‘Fiœllundezn ì

Fjällríimmell fjälßlrämQmen (Fjäl-Rämmen Fel'now s. 13

[1773]; Fjällrämmen Höjers karta n1. fl.) Rämmens sn, Filipstads

bärgsl. Vrml.; nära sjöarna Djup, Näsrämmen; ‘И? äfven de i

Dnlarna helägna Grund, Upprämmen. Se Fjällen 00k Dämmen.

1) Jfr ugs. [Jel ’bräde’, isl. Ililja 'tilja' о. s. v. :вв1‹г. talam n.

‚Наше, ebene, fusssohle, handfläche’ o. s. v., {вини 15110 7boden7 о. s.v.

Grundbetydelsen 51- tydligen ’fläche`; jfr sskr. каш, мышц.

2) Gs 1 V 37, 1 V 36 2 ggr, 4 0 33 : Fjaumrp, 1 v a2, 1 V 31.

3) Gs 1 v 33 : Fjausuaden, 1 v 32, 2 О 32.

4) Rygh NG з: 346.
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Fjärsten fjäŕsten (enl. uppgift) Öljehults sn, Bräkne hd

Blek. Namnet har afseende pà Швей; jfr (den bredvid liggande)

Навел. Ordet är „шва superlativ till stammen i Тет. ñœrre,

isl. (тяги, sv. пап-аи o.- в. v. Jfr t. ex.lfjä.rmern ock паг

mern som benämning à ша Гбгзрёпда. dragare. I fräga` om be

tydelsen kan erinras om det likaledes ì Bräkne hd f`órekon|

mande sjönamnet плащ-вып.

Fjätmunn eller Fjättmunn, Stora о. Lilla, fjät3mun2n (Еда:

mun GS 2 Ö 36) pá gränsen mellan Rinna su, Göstrings hd, о. St.

Ãby sn, Lysings hd Og. :Hättmunnm едет hvilken gârd sjöarna

äfven kallas Fjàttmunnasjöarna. (Fjettmunnasjön “чаев-ген 2:339

[1829], Fjätmunnasjöarna Tham Link. s. 2l). Gärdnamnet upp~

träder i fsv. tid under formen Fiœtmunde, машинам, ock till

grund für detsamma ligger enligt Lundgr.1 шагает personnamnet

‘павшим. För att nu sjönamnet är bildat af gâl'dnamnet, talar

den omständigheten, att sammansättningen Fjättmunnasjön en

ligt uppgift är ock, säsom det synes, äfven varit den vanligaste

benämningen pá sjön. Personnamnet 'Fiœtmund(er) : gärdnam

net Fiœtmunda (hvaraf Fjät(t)munnasjön) = ’Hornbori, fda. пиш

buri : fsv. Hornbora, nu Hornborga. Vg. (hvaraf Hornborgasjön).

Jfr Gissmunnen. Ой emellertid lektol' LUNDGREN förklarat, att

han känner sig mycket tveksam, huruvida konstruktioneu af

detta personnamn Fiœtmund är riktig, torde man böra hälla

den _ om ocksä жида möjligheten öppen — att fsv. гёт

namuet Fiœtmunda är bildat af ett sjönamn; jf'r t. ex. Шиша:

Пышеп, Rägna: вакантен, Veckla : Veckeln ш. ii. m. 11. Möj

ligen fóreláge i sä fall samma senare sammansättningsled (mun

der 'mynning’?) som i de no. sjönamnen Fœmunden, Velmunden,

âtminstone i det sistnämudag. Förstn ledens härledning vore

mig i alla händelser obekant.

Шашки, se Futur-n.
Fladen ñaßden2 („119112 1. flfàdws (Radlofil 2:183 [18115],

Tham Sthlm s. 5, GS 5 О 31) Almunge sn, Närdìnghundra hd

Uppl. Att dömma af den mig tillgängliga kartan har sjön inga

1) Sv. Riks-Archivcts Pergamcntsbref 1351-1400, enl. Виват.

Sv. lm. Х. 6: 54.

2) Jfr Будь NG 3: 278, som för desea пиши till шип‘ ’sjö’.

3) вине: en annan, :if Here skäl misstänkt uppgift skulle mmm-t

ha akccnt 1.
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öar. Namnet hör tydligen till stammen mvd- ’fiat’ i nordsv.

dial. ñade, nada 'liten undervattenssamling, liten vik’, no. ña(d)e

m. ’flat äng l. äker', flabrynn ’vid ock grund, gräi'd vatten

bassäng’ Ross, fht. liado ’opferkuchen’, gr. :rh-ni.; ’bred, platt’

o. s. v. samt är sâlunda en n-stamsutvidgning at' ett fsv. adj.

'ñadher ’ilat’; jt'r (ailjudsformen) Floden. Fladenzsjönamnet

Fluten = sjönamnet Flagan : sjönamnet Flaken = isl. HQör, fht.

hadu- : isl. hatr = (möjl.) gr. v01-396g : germ. пат, ty. nass, sjö

namnet Naten = got. neil) : naiteins 0. 3. v.1. 311- i`ór öfrigt

Flnxen, ‘Floknir (se Flocken), Flyxen, Шагов, Fläten Sault äfven

Певец, Flon, Писец, Flyttlngen. Fsv. `Fladhì.

Flaen haten (Flan Hermelin 1808, Cederström Vrml. fiskev.

nr 1348), tvä smä sjöar i norm delen af Eda sn, Jösse hd Vrml.;

ai' 'F1a(d)en, substantivering i best. form at' fsv. adj. ‘пышет,

hvilken stam särskilt ai' spridd just 1 närgränsande norska dia

lekter. Se för öi'rigt det а1 samma adj. bildade Fluden ai' fsv.

‘лады. .li'r växlingen af 'Flati ook ‘Flater (se Flirten), ’Svarte

ock 'Svarter (se Svarten).

Flagßll ñasganî.

1) (Fernow s. 52 [1773], GS 1V 31) Jösse hd Vrml.; egent

ligen en ölös del ai' den stora Nysoekensjön.

2)~(GS 3 O 31) ytterst liten vattensamling i Ramsbärgs sn,

Lindes bärgsl. Vstml.

3) i sammansättningarna Björnö, Stömneñagan (GS 1 V 32).

Ordet är vrml. dial. паза f., t. ех. 1 uttr. »vara ute pâ

ilagan» (vara ute pä själi'va sjön) Rz ock f`orutsätter ett ieu. p1ak,

som ingâr i gr. 711925, nlmóç ’Häche’. томов; ’platt, (platter)

kuchen’ o. s. v. ock som iîirháller sig till ieu. p1ag, hvaraf ty.

nach ock sjönamnet Flaken, som sjönamnet Имен till sjönamnet

Напои. Se for öt'rigt Persson Wz. s. 10 ock jfr пиит 2, Шиша

1, Flyttingen (: resp. 'f1aht-, 'tluht) samt Följaren. Namnet be

tyder sâlunda 'fläche'. I detta fall är alltsä. sjönamnet ett van

ligt appellativ i best. form at' samma slag som sjönamnen 1361

pan, Vesan; jfr äfven Наши. — Samma stam ingâr väl äfven

i fno. älfnamnet Шее? ock fsv. Шивы; (innen шагни), nu

Flags. i Nye sn Smäl.3 -- Рви Flagha.

 

1) Se Persson Wz. flerst.

2) Se närmare Rygh NG. 3: 86.

3) SD NS I frän 1404.
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Flakon ñaskeng. _

1) (Hermelin 1809, Wieselgren 2: 705, GS 3 Ó 39) tämligen

stor sjö i Längasjö sn, Konga hd Smäl.; kallas äfven, ehuru

ännu mera sällan, Alljunnen (se Allgunnen 1); vanlìgen benäm

nes den dock efter närliggande gärdar, t. ex. Hälganässjön.

2) (Gs 4 ö 36 о. 35) Eds sn, N. ‘Пинта hd Klm. Det af

Hermelin (1818) anförda likbetydande namnet begagnas enligt

uppgift numera icke i orten. __

__ Samma. stam ingär äfven i Flaksjön (GS 3 О 40 Blek. ook

2 О 32 Vstm.) samt Еву. пакьаэккег, nu Flagbäoken, Fjäre hd

Hall. (VGL IV. 10); jfr äfven Шахов. Вен ingâr i sv. no. ñak

n. ’skifva, Нар’, fht. ilah ’ñach'1 о. s. v.; ве för öfrigt Шагни.

maken : sjönamnet Flocken (‹— ’Flôk) = Fladen : Floden. När

шаге bestämt är ordet en n-stamsutvidgning af Тех‘. adj. ‘пакет

‘fiat’ at' samma art som sjönamnen Djupen, Fladen, Шатен,

Längen 0. S. v. -— FSV. ’F1aki.

Flan, Se шлеп.

гид, Stora 0. Lilla., ña“t (Cedel'strörn Vrml. fiskev. nr 1898.

1899) Ostervallskogs sn, Nordmarks hd Vrml.; af adj. flat, se

Platen.

Наган’. __

l) (GS 5 О 33) mycket Щеп sjö á Vällingentìsydöstra strand

pá gränsen mellan Ofre лёта. ock Tveta socknar, Oknebo hd Sdml.

2) (Шаман Lotter c. 1750; Шиши Fernow s. 11 [1773])

Fryksdals hd Vrml., mellan sjöal'na Kläggen ock Vällen; nu

kallad Flat-.en (se Fluten 13).

Det kan' ej afgöras, om ordet är oblik kasus till ett fsv.

‘Пай (se Fluten) ellel' best. form af' sv. flats. f. ’Bat yta' (jfr

Навал). Med afseende pá 1 má i fräga om añedningen jämtöras

namnet à den i socknen belägna sjön Ogan. Hvad beträñ'al'

2, är det pâ grund af formen med -tt- hos Lotter sannolikt, att

denna är den ursprungliga. I ей fall föreligger här en helt annan

bildning, nämligen en añedning af ett isl. ‘ат f. = ög. пап,

àkernatt f. (Rääf, Rz s. 147) +- stammen наш;- i bajerska nacht

f. ’Hat sandbank i älf’ о. d. (Мг Тогр stud. s. 183), af den rot

Мага!‘ äfven sjönamnet Шагал bildats; jfl' R51' öfrigt Fluten 1.

8f Lottel' likaledes щите: Flätten, 00k Flyttlngeu.

1) Om detta ord sásom ingàende i ty. ortnamn se Förstem. 2: 505.

2) Om uttalet har ingen uppgift erhàllits.
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Fluten. __

1) llaßten2 (Hermelin 1809, GS 1 О 38) pâ gränsen mellan

Äs oek ‘Капы-511165 soekn'ar, Västbo hd Smàl. Sjön har enligt

uppgìft flaeka stränder. __

2) store о. Lina., amen \ (GS 8 О 38) Kräksmäla sn, Han

börds hd Klm. : Р1а1эв11и11п. __

3) ila4ten (GS 1 О 37) Käfsjö sn, Ostbo hd Smâl. : Flahult.

l sjön finnas inga öar, blott en holme; den har 161- öfrigt att

dömma nf kartan fiacka stränder.

’ 4) flaßten2 (GS 3 О 37) Hvena sn, Sevedes hd Klm. : Flatebo

(Flatebo : maten, fsv. ’Fmi = fsv. F1œtiabo, nsv. muckebo : fsv.

‘Шивы, nu Fläcksjön, se Fluten).

__ 5) fla‘ten 2 (Crzelius s. 393 [1748? 1774], Hermelin 1818, GS

3 О 37) Gärveda vsn, Aspelands hd Klm. : пашни, Flateiruna.

6) падший 1. пв‘Ьеп (tvä stridiga nppgifter) (GS 4 О 87)

myeket liten sjö 1 Kristdala sn, Tunal'ans hd Klm.

7) (Crzelìns s. 133 [1774]) Tuna sn, Tnnaläns hd Klm. :

Fmhuu, pá hvars ägor sjön angif'ves vara belägen. Den är

doek möjligen нищета, Forsvunnen, ty jag'har ej kunnat finna

den ä mig tillgängliga kartor. _

ё) (sannolikt) tla4ten (GS Ó 34) Risìnge sn, Finspânga läns

hd 0g. : Flasbjörke (ишиас Flas- ‹- Ешь; jfl' i söder Blix

torp : sjönamnet Bleken). Beträñ'ande bildningen al' detta 3516

пашп erinras om Embricke (e -eke) : sjönamnet Ern_mern.

9) (Hermelin 1810) Simonstorps sn, Bräbo hd Og.; kallas

nu Fluten (se d. о. 1). `

10) Stora o. Lilla, ñasten” (Ekborn__Hist.-top. beskr. om

Häradshammars soeken 5. 23 [1817], GS 4 О 34) Häradshammars

sn, Ostkinds hd 0g.; kallas hos Brooeman 2: 578 (1760) 161

Fläten (se d. o. 2). __

11) ñaf'ten (GS 5 32) Botkyrka su, Svartlösa hd Sdml.

12) ila"ten2 (GS 5 О 32) Tyresö sn, Sotholms hd Sdml.

13) начав (Höjers karta samt Höjer 1: 489) Norrsysslets

tögderi, Fryksdals hd Vrml. mellan sjöarna Kläggen ock УШ

len; = Flutnn 2.

Sarnma. namn har sannolikt äfven burits at' машинами

(GS 1 О 38) 1 Rät'teleds sn, Västbo hd : папин; jfr särskilt.

l) Uttalsuppgiften är ej fullt tydlig.

2) Sá enligt tvänne uppgifter.
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under 3~samt 2, 5, 7. Stnmmen ingâl' äfven i Flatsjönl, Flatetjärn

(GS 1 V 33) samt no. sjönamnet Flatningen, fno. tjordnamnet

‘Пиццу-2; jf'r slutligen Шуе“ Fläten. Namnet är bildat af adj.

tint, т. flater. De Hästa at“ dessa sjöar förefalla att bafva fä

eller inga öar samt utmärka sig för en afrundad, jämnbred form.

Den tsv. formen har för 2, 8, 11 varit 'Fluten jfr Flatehult

till 2, певцы-кв till 8; för ätminstone 1, 3, 4, 10, 12 ‘гит; jfr

Flatebo till 4. Hvad 3, 5 beträtïar, visa gärdnamnen hän pá

ett ‘шт, akcentuppgifterna pá ett ‘Fluten sannolikt har bär

akcenttörskjutning ägt rum. _ Fsv. 'Flater : ‘гит = ’Flœter :

’Flœti (se Имен). „

Flßxell наказан? (flfàlgsgz.) (Hermelin 1803, GS 2 О 31)

Grythyne bärgsl. Vstml., pä gränsen till Vrml. Ordet är etymo

Iogiskt identiskt med Flakejön (se пинен), till hvilket det för

hâiler sig ungefär som jämtl. ‘Лакеи (1559) пикши (1566),

‘Vágsjön5; jfr äfven Roxen (z меняют). Af' samma sjönamn

ìir möjligen Шуе“ Flaxtjärn (GS 3 Ö 31 2 ggr), likaledes i

Vstml.` bildat genom senare tillägg af фант. Jfr det pä samma

нём uppkomna, sannolikt besläktade ook likbetydnnde Flyxen.

Fien fle4n.

1)_(F1een Craelius s. 389 [1726? 1774]; Flen Hermelin 1818,

GS 3 Ó 37) tämligen ster sjö i Karlstorps sockens skate, Aspe

lands hd Kim. :F1enshu1t, i en handling trän âr 1518(at`tryckt

i Bìskop Hans Brasks kopiebok4L s. 6) skrifvet Fneenshult.

2) (Tham Nyk. s. 17) liten sjö i FIOda sn, Oppunda lid

Sdml. : Flen; пп kallad Flensjön 4 О 33).

Jfr för öfrigt Flensjön (GS 3 О 31 :F1ena, är 1571 выйдет

Flenneů) Vstml., Fleensjön Hedemarkens amt Norge, no. ält

namnet Рита“. Ordet hör väl ej häller skiljas frän дата- ock

sockennamnet Щеп. det senare i fsv. tid skrifvet швеи. Att

l) es 3 ò 35, 4 0 35‚1\7 33 :Flatan, 5 О 32,1v 31.

2) Se närmare Будь stud. s._ 75. d

з) Nordlander Sv. lin. XV. 2: 16.

4) беты-д. fomm.för. баш. I.

5) ForsseIl Sverige 1571, s. 83. Jfr i ватта urkund Папе, nu

Ища (se Llngnllell); Ròlle, nu R016 (se Röleu). Geminntan torde

alitsâ деке ha nàgon etymologisk bctydelse.

6) Будь NG 3: 334 о. s. v. Nàgot personnamn Fleinn ingâr säker

ligen ickc i detta älfnalnn, sàsom Будь Gnmle Personnavne s. '72 synes

wijd att шпага.
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n ätminstoue i Щеп 1 hör till stammen, framgâr af Багд

namnet Flenshult. Namnet, ett isl. ’nein, hör snnnolikt till

110. dial. flein ’bar, nakelf, ’bar plätt’, sv. dial. пешими; samt

- med afljud - lit. рында ’jämn, bal", рте ’bar slätt’ : l' pli

’ñat’1. Jfr med afseende pä betydelsen de pä lângt häll 111381311;

tade Fleden, Fluten о. в‘ v.; se äfven under Flügen, (1111- ett ро

nerat fev. sjönamn ’Flidhir {тез till ватта rot pli ock där

öfriga añedningar af densamma anf`óras. Flen 2 är möjligen

sekundärt i fórhällande till gärdnamnet. Närmare detaljer är

jag icke i tillfálle att anŕóra.

‘Flidhir, se Flügen.

Flocken (Ох-венце s. 124 [1774], Hermelin 1818, Lex. 2: 342`)\

Karlstorps еще skate, Aspelands hd Klm. : Fluxerum. Enligt

Lex. 2: 342 användes namnet видав: af allmogen; den kallas

annars Falken (se d. 0.). Ä nyare капот har jag emellertid

ej kunnat upptäcka. nâgon vid gàrden Fluxerum belägen sjö,

hvadan de_n sannolikt нищета är urtappad eller igänvallad;

jfr GS 3 О 37. Gârdnamnet Fluxerum har дав älst anträñ'at

frân й: 1320 (SD III), dâ det hade formen Floknisrum. Detta

är tydligen ett af de i Klm. ytterst vanliga, af sjönamn bildade

namnen pá -rum. Sjönamnets Гну. form är alltsä Floknir, лён-шаге

bestämt sannolikt Flôknir, hvars ô framför dubbelkonsonant

förkortats. Med bestämd artikel skulle namnet numera egent

ligen ha lytt Flooknen. Ordet innehäller väl stammen 1161:

’ñat’, som ingär i ugs. ñóc ’ñundra’ ock stär i afljudsförhällande

till ñak- i Flaken, hvilket fórhäller sig till Flocken som F1aden

till Floden, samtliga bär behandlade sjönamn. I fräga om bild

ningen pä -nir ее för öfl'igt under Ljusnnren, ‘Пелагеи, Visnnren.

— 1 detta sammanhang má nämnas, att Allvin M0 s. 51 ош

talar en sjö Floken, hvilken för öfrigt 311- mig alldeles obekant,

samt att U. Hiärne Auledning 2: 58 (1702) anför ett källnamn

Flucken frän Bälinge hd Uppl.

Flodell потел, at_`_allm0gen stundom kallad ñoŕgen (Floden

Hermelin 1804, GS 4 0 33) Floda sn, Oppuuda hd Sdml. Af 336

namnet har sockennamnet bildats pä samma sätt som sjöuamuet

Floen, at' Floden, i Dalarna gifvit upphof till det där före

kommande sockennamnet Floda, hvarom nedan; jfr för öfrigt

1) Se nännare Falk-Tmp Etym. ordb. в. 169 f.
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Malena : sjönamnet малевал, Rägna : sjönamnet ваннами o. s. v.

Det södermanländska шлюпе: Floda skrifves 51- 1275 ook 1314

Flops (Ноша), där sälunda sjönamnsstammen älst är uppvisad.

Allmogens uttal 11033112 liksom по‘в-еп beror pà den dialektiska

utvecklingen Fledhe.l —› ‘Floa —› 'Flowa2 —› ‘моды, Flogaß.

Sjön har i utpräglad grad det utseende, som synes mig vara

штативы för sjönamn ined betyd. ’flaten’ о. d. Den 5.1- rund

ock har en vidsträekt, öppen yta. -Jag för ordet till stammen

авр- ‘fiat’ i mht. писает ’Hundra", litauiska plótas ’flata; bred,

öppen plats’. Det stär alltsä i afljudsfórhàllande till sjönamnet

F1aden(F1aden : Floden :Fluken : Flocken, äldre Flôknir). Sjö

пашней är etymologiskt identiskt med деп Dalarna förekommande

ock sälunda egentligen utom athnndlìngens omrâde liggende 856

namnet поет, af ’Floden, Мага? äfvenledes ett sockennamn

пода (13866) bildats. Floda socken är belägen i Västerdalarnas

iögderi af Stora Kopparbärgs län. _ Intet skäl borde finnas att

Юга dessa namn till sv. аса ock besläktade ord sâsom gr.

пите: ’segelbar’ o. s. v.

Flogen sannol. imagen?, hvarom nedan (GS 1 V 36), liten

sjö i Starrkärrs sn, Ale hd Vg. Sjön var obekaiit Юг min med

delare frän soeknen, men han erinrar därom, att i dialekten

finnes ett ord doge (uttalas певце”, om ‘Зад fattat meddelandet

rätt). hvilket betyder ’plan bakoni hästens l. kons spilta l. bäs,

där urinen rinner’. Detta ord mäste vara шепнет med det

доев, vassnoge ’vattenpuss’, som anf`óres just frân Vg. i Ant..

баш. 2: 163, 186, ock detta i sin tur äl' naturligtvis det i sv.

dial. ytterst vanliga noe, no, som ingär i sjönamnet Flon.

Detta sv. лаве fär ej förväxlas med no. позе (flaage) ‹— ‘6115611.

Floe -› doge = Flo(d)a. -› Floga., loe -› loge 0. s. v.; se utlör

ligare under Floden. Namnet är sälunda identiskt med Flon

nedan. _ Fsv. ‘шве.

l) л: fsv. Viana (SD NS 1: 539), som nu skrifvcs via, ndsbärgs

su Nke.

2) Jfr Joan —› Jowan o. s. v. Nor. Aschw. gr. ё 273,1.

з) Jfr Ем‘. Dawa папаша, nu Ваза. hama Sdml., догнав, östg.

Joga. Blund; se dessutom Nor. Aschw. gr. „â 336 ook Повел.

4) Jfr ugs. ñóo ock Flokell. 5) Afvcn FlOSjOn Lex. 2: 340.

в) Styi'fe Пи.2 s. 259.

Si'. Iandsm. XX. I. ' 9
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Flon ño*n.

1) (enl. uppgift) Askersunds landsförsamling. Sundbo hd Nke;

kallas äfven med det namn, som angifves å GS 2 Ö 34, Flonsjön.

2) i sammansättningarna шел-пепси, Möcklanon, Sand

floarna, Örflon.

Namnet är egentligen best. form af sv. dial. flo(e) 'myr;

vattenpuss, pöl', da. dial. ño, no. вое, isl. flóil. Det är identiskt

med Flogen ofvan, no.__sjönamnet поел? samt ingår i dc sv. sjö

namnen Flosjön (GS 2 O 32) ock Flovattnet (1 V 35). Det ligger

äfven till grund för sookennamnet Flo, Åse hd Vg., hvilket redan

år 1305 skrifves på samma sätt som nu. Denna socken har

säkerligen sitt namn af sin зашита beskaffenhet, som efter starka

rägn ock vid sjön Dätterns stigande ock fallande, särdeles höst

ock vår, utsätter den för vattenflöden; se Lindskog 5: 106. Samma

appellativ uppträder äfven i ortnamnen Bunkeflo (Skåne) ock

тоннам (Norge)3. Ordet, urgerm. ‘липа, 'fluha(n), betyder

kanske egentligen тата.’ (se Torp auf. st.); dock är det ej sanno

likt, att denna ursprungliga betydelse ingår i de nämnda sjö

namnen. Snarast är denna att jämföra med den hos sjönamnen

Вырви, Vesan, Vättern 0. d.

Flugen flu4gen. __

1) (Flugen GS 3 О 36;_F1uggen Tham Link. ss. 25, 1026) liten

sjö i N. Vi sn, Ydre hd Og. : Fruhammar. Igamla skrifuingar

af detta gårdnamn har jag funnit betydligt äldre former af

sjönamnet: Fluehammar (1571), Flugehammar (1599), Flude

hammar (1628, 1686); skrifningen med r förekommer dock redan

på 1630-talet (se ВШИ" 5: 78). __

2) Stora o. Lilla (Hermelin 1818, GS 4 O 36) tvâ små

sjöar å södra gränsen af Gladhammars sn, S. Tjusts hd Klm. :

Flugebo (i Hjorteds su).

3) Samma namn har antagligen äfven burits afFlugebosjön

(GS 2 О 36) :F1ugebo, i N. Vedbo hd Smål. Om de många.

' af sjönamn bildade gârdnamuen på -bo se afd. IV.

l) Hvarom se närmare Rz samt Karsten Prim. nominalb. 1: 81,

hvilken senares etymologi dock tyckes strande på no. ñöge (Torp Stud.

s. 183, Будь NG 3: 288).

2) Anfört af Будь NG 2: 180.

3) Om ett möjligen beslâktat, hos Ptolemæns omnämnt, sannolikt

germanskt ortnamn se Much ZfdA 41: 140 f.
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På grund af gardnamnen har man här att ansätta ett fsv.

‘нивы: enstafvighetsakcenten beror tydligen i detta som i många

andra fall på en senare förskjutning. Detta sjönarnn anser jag

vara en n-afledning (jfr ниши, Kinnen o. s. v.) at' ett ord

motsvarande isl. flug n. 'brant tjällsida', som äfven ingår i no.

ortnamn (Будь NG Indl. s. 28), no. nog ds. Ordet är för öfrigt

icke uppvisat i den egentliga svenskan: det förekommer i

Bohusl. under formen flåg samt under andra olika former i flera

nordsvenska dialekter; se Rz s. 150. Af Torp Stud. s. 182

fores ordet till isl. ná ’afsats’, no. ily 'lodrät fjällsida', sv. naga,

ask, Все о. s. v. med grundbetydelsen Шт’ o. dyl.; se Шагни,

Flnken, Flon. Naturförhållandena tala afgjort för den här fram

ställda h'arledningen af sjönamnet. Flugen 1 är belägen i

den af höga ock branta bärg uppfyllda N. Vi sn. De där före

kommande »blirgens vanliga karakter är brant stupning åt

en eller Нега sidor, mindre stark ä de впав-ш‘. För öfrigt

eriurar jag om namnet ä den vid sjön belägna gården Fru

Ватты‘, hvars senare led är det i fsv. ortnamn synnerligen

vanliga hamar m. klippa, [зги-3811636’. I socknen ligger sjön

Bringen, hvars namn har en analog betydelse. Flugen 2 —

den större af de båda sjöarna — har att dömma af kartan

mycket bärgiga stränder. Detsamma är i påfallande grad hän

delsen med Flugebosjön, hvarom en blick på kartan lätteligen

kan öfvertyga läsaren. Hvad Flugen 2 i ötrigt vidgår, är den

till en stor del belägen inom Gladhammars socken, hvars namn,

år 1352 skrifvet Gladhamra, innehåller samma ord hammer

som det ofvan behandlade Fruhammar. At' samma ord som

равен eller ett därmed nära besläktat är namnet Шиизм

Ot'ver-Luleå bildat (se Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16, 24). Med

afseende på ordets betydelse erinras om sjönamnet Bringen,

Fjällen. — Något sammanhang med insektnamnet naga. anser jag

sålunda icke föreligga i detta sjönamn, om också i Norge ett älf

namn Fluga finnes, som möjligen kan vara danat агата ord’.

Flyttíngen питает (nth) (Ваш 5: 4, GS 3 О 36), liten

sjö i Svinhults sn, Ydre hd 0g.; kallas enligt ВШИ‘ äfven Line

málasjön. Ordet är sannolikt aflett af ett ‘пут = dalmålets nyt

f. 'sank mark utan skog'3, isl. fljót n. 'vattensamling, ШТ”,

l) Tham Link. s. 990. 2) Jfr Вуз}: NG IV. 1: 78.

s) Nor. Sv. lm. IV.2: 48. 4) Se närmare Fra.
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ags. fléot "alli" o. s. v. Det förekommer äfven, ehuru sällan,

i no. ortnamn ock har i äldre tider också betecknat insjöarl.

Troligen ingår det i älfnamnet питомцев, Brunskogs sn Vrml.

Dess tyska motsvarighet, mht. vlies m. 'bäck', torde uppträda i

det tyrolska ortnamnet Flisa (1159), гневе (1220)?. I fråga

om ljudutvecklingen kunde man jämföra t. ex. fsv. ‘тайме

(ström), nu ‘Птице $‹1ш1.3. Man kunde också tänka på

nordsv. dial. ау: 'rask, snabb', motsvarande isl. тын; jfr med

afseende på betydelsen этапы-ел 0. а. (se öfversikten). For

mellt mera tillfredsställande vore emellertid att som grundord

antaga ett urnord. ‘нимб, по. пои f. 'en jevn og skovløs flade,

tjeldmyr', hvilket Torp Stud. s. 183 ställer till de under Пикап,

Fluten 1 anförda orden. Stränderna kring sjön synas vara jäm

förelsevis flacka. Man hade i så fall att .utgå från ett urnord.

‘папину, motsvarande isl. ‘Цинизм Något bestämt afgörande

mellan dessa möjligheter kan jag icke träffa. __

Flyxen l. Шбхет flökasen2 l. ñök‘sen (Flyxen GS 1 О 38)

Hvittaryds sn, Snnnerbo hd Smâl. Sjöns stränder samt forma

tion göra det i hög grad sannolikt, att här ett namn med bet.

’Hatsjön1 eller något dylikt föreligger. Om den stam, af hvilken

namnet bildats, varit flug- l. fluk, kan jag ej afgöra; i alla

händelser står den i afljudsforhállande till de under Пацан eller

Flaken behandlade orden. Är stammen dug-, bör Шивы: jäm

föras; är den fluk-, hör väl ordet till sv. dial. fluka f. 'större vatten

grop' o. d. (se Rz s. 151 under flo), bildat som пака, naga,

паса. о. s. v. Någon svårighet vållar under alla omständigheter

omljudet. Med afseende på bildningen jfr för öfrigt det lik

betydande Flaxen. - I trakten anser man, att sjöns vatten lätt

uppröres af vinden ock att detta gifvit sjön dess namn. I ock

för sig själf är en dylik hypotes mycket rimlig ock akcep

tabel; jag vet dock ej, hvilket ord i så fall skulle ligga till

1) Bygh NG 1: 375.

2) v. Grienberger i AfdA 23: 22.

s) SD NS II.

4) Rz s. 151, Bugge hos Nor. Sv. lm. IV. 2: 49.

5) Då stainstafvelsens О sannolikt har samma ctymologiska тают

som i dial. moeke ‚шумки‘, Stöcke ’stycke’ o. s. v., alltså motsvarar

rspr. У,‘ ock jag dessutom ej annars sett namnet тайм med О, har

jag efter någon tvekan till uppslagsform valt Flyxen.
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grund, sannolikt någon bildning af roten till пуза о. s. v. I

fråga om betydelsen jfr då Nimmern.

Flåren. .

1) “41011, af allmogen uttalat flåtern l. flåflen (Шатен Lotter

c. 1750, Hermelin 1809, GS 2 О 38; Риг Wíeselgren 3: 238; гид

Rogberg о. Ruda s. 466 [1770]; ша i den gamla тёмен 'Emellan

Fur [(1. v. s. Fin-enn] ock F15., där stå de kistor två' o. s. v. Lex.

2: 160) stor sjö i Ostbo ock Sunnerbo hzder Smal. :Flåshum ut

talat med kort &. __

2) (Widegren 1:568 [1817]) Askeby о. Ortomta socknar,

Bankekinds hd Og.; tydligen tryckfel för шатен, se d. o.

Vid framställningen af ordets etymologi tager jag alltså ute

slutande hänsyn till Flàren 1. Denna sjö är som agt mycket

ansenlig ock har flacka stränder. Ordet är utan allt tvifvel en

substantivering af fsv. adj. ‘наш 'flat' = sv. dial. на (1. nar,

n. nått) dels ‘Вы, platt (om kärl)' Smål. Vg. Og. Jtl., dels 'grund,

af ringa djup (om båtar)' Hall. Skåne Vg. Jtl. (Rz), no. naa.

öppen, vid' (Aas). Hit hör äfven sv. dial. nä. f. ’Bata sidan'

(ВШИ 2: 21), no. пав f. 'vid sjöbassäng', isl. ná, pl. 1161- f. 'af

sats o. (1.". Jfr för öfrigt гнезде, mycket stor sjö i Jtl. på

gränsen till Ãngerm., samt Flàsjön Ofver-Luleå, det senare dock

närmast till det i alla händelser besläktade на, (fl-a.) дивану”.

Ош besläktade ord se under Шагни, maken о. s. v. I namnet synes

nominativens r hafva bevarats såsom i t. ex. Mjörn. Dock är

jag snarare böjd att antaga, det ordet fått sitt r från namnet

å den bredvidliggande Furen. Jfr t. ex. камеи, af äldre Käxen,

vid Bieten, Virken vid Arken о. s. v. Uttalsuppgiften {Шеи

bevisar icke, att den r-lösa formen lefver kvar i trakten, ty den

kan vara att bedömma som smal. ban = uppsv. bam o.s.v. Namnet

allittererar för öfrigt med Furen. Denna företeelse är, som i

det följande skall visas, ganska vanlig. Betydelsen hos ordet

kommer sålunda nära den hos den närbelägna ‘Падают. Där

emot ger icke sjöns lynne ock karakter, ej häller dess beskaflen

het i öfrigt någon anledning till att härleda namnet från isl.

Ш 'listig, falsk'. _ Fsv. 'Fli(r).

1) Om ordets härlodníng se Karsten Prim. nominalb. 1: 44 samt á

andra sidan Torp Stud. s. 182.

2') Nordlinder Sv. lm. VI. 3:16.
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Flllcksjön, se Flöten.

Flären (Widegren 1.: .568 [1817; genom tryckfel гири].

Lex. 7: 729) Askeby 0. Ortomta socknar, Bankekinds hd Og.:

Furet. Namnet användes numera ej, utan sjön kallas Наш.

Det kan emellel'tid späras làngt tillbaka i tiden. Den nämnda

gärden Fläret hette i {Бух tid Flœdher (i Штаны- 1406, î Flœdre

1407, а": enligt SD NS I). Ovisst är, om gârd- eller sjönam

net äl' ursprungligast. Sannnlikt löreligger här en bildnìng af

stammen fladb- i sjönamnet палец; jl'r no. ñœra ’rift, llœnge’

= fno. ‘пабы <- urgel'm. ‘партии, hvilket Falk-Torp Etym.

ord'b. s. 1__76 ställa till denna rot. Jfr för öfrîgt гни-взад (GS

1 0 37) Orreryds su, Mo hd Smäl.

Шатен.

1) 119426111 (вишен Lotter с. 1750; Flàten Landtm. Cont.

Charta öfver Sdmlßf; Fläten Brooeman 2: 486 [1760], “Мерен

2: 185 [1817]` Tham Link. s. 43, Lex. 6: GS 4 0 34), läng

sträckt sjö i Simonstorps sn, Brâbo hd Og. : тишина; kallas

hos Hermelin 1810 Flaten (se d. о. 9). __

(Broocman 2: 578 [1760]) Häradshammars sn, Ostkìnds

hd Og. = Fluten 10.

3) немец (е111. uppgift) Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml.;

kallag äfven, ehuru mindre ofta, Flätsjön; väl samma sjö, som

à 5 О 35 skrif'ves Flätsjön.

__ 4) Sgmma. namn hal' säkerligen äfven bnrits af den sjö i

Arla sn, O._-_Rekal'nes hd Sdml., som Lex. 7: 635 kallas пищал

ock GS 4 0 32 Flattsjön. At' den опишете formen har näm

ligen gärdnamnet Flättorp bìldats.

5) Af' samma stam har namnet pá den sjö uppkommit, som

nu kallas Fläcksjön ock är belägen i Fläckebo sn, Norrbo hd

Vstml. Flàckebo hette är 1371 Flœtiabo (Styife Un..l s. 253).

Detta ortnamn har enligt mitt fòrmenande fullt regelrätt danats

af ett sjönamn ‘Швей, mask. jan-stam, med den i gärdnamn,

som bildats af sjönamn, vanliga añedningen -bo (jfr öfver

sikten). Flœtiabo, Fläckebo : имен : ('Flatabo) Flatebo : Sjö

namnet Fluten. Att sjönamnet är ursprungligare än socken

l) Akccntuppgift ej lemnad; sannolikt akc. 1.

s') Нив-тамаде kartn synes i allmänhet vara nâgot opálitligi frâga

om stafning o. d.
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namnet, antar äfven Bellander s. 107, men han synes felaktigt

mena, att formen med -ek- är den 01010‘.

А1 dessa sjöar ha 2, [3,] 4 ook 5 ett utseende, som starkt

talar 101- att deras namn egentligen betyder ’iiatsjön’. Ordet ‘ár

närmast att ställa till isl. net n., g. pl. rietje, ’golt”; dock noga

att щётка 1 1100 allmänna betydelse ’ilata’, i hvilken det ingâri

fno. ortnamn (Будь NG Indl. s. 50), sv. dial. mit 1. ’akerfälty

Rz (under tiet). Sannolikt innehäller ordet 11011 0011011 011 fsv.

1103101113-11113011111т ‘nesten hvaraf isl. tiet är en substantivering.

Nàgot osäkert är det dock, om 'afven Fläten l bör fóras hit.

Lotter skrifver nämligen namnet med tt. Möjligt är ju därför,

att till grund för detta ligger ett urgerm. ‘ñahti- = bajerska

nacht f. o. s. v., hvarom utförligare under Fluten 2, hvilket

namn af Lotter skrifves Ритм. — Fsv. 'F1œt(er) för 3 samt

‘Швы (gen. паша) för 5 (jfr vâixlingen 'Flater ook ‘F1atio. 3. v.);

för Имел 1 möjligen fsv. ‘шита

_. Flögen nötgen, af allmogen sannolikt 1111111011104300 (GS 2

O 37) Nìisby sn, Ostra hd Smàl., numera oi'tast kallad Näsbysjön?.

Vid nordvästra hörnet af sjön ligger den gamla sätesgärden

Flishult (uttalat Flìs-), hvars namn enligt min mening är en

sammansättning af -hult ock genitivus af sjönamnet; jfr Filings

lmlt, Flenshult o. s. v. Namnet skrifves enligt Stylîe Un.2 s. 169 är

1434 Flidishnlt. Sjön skulle 1 fsv. tid alltsä ha kallats 'Flidhim

Detta kan vara en afiedning af namnet pà den gren at' Ämän,

som ilyter mellan sjöama Tjurken ook Flügen; jt'r Flinn, biilod

till Lagan. Dà emellertid nägot minne af ett dylikt ànamn nu

mera icke lefver kvar i ortena _ án iir ocksâ ganska obetydlig

1) Ordet uttalas (i enlighet ined den fsv. formen) Fl‘à.ttjeb0. Skrìf

sättet ock riksspráksfonnen Fláckebo bei-or, sñsom Leffler Sv. forum.

für. tidskr. 2: 48 pâpeksr, pá falsk analogibildning : emedan i folk

spn'iket -ttj- vanligen motsvarar rspr. -kk- (t. ех. vàttja-vůoka), har

man trott, att 313. :'ifven här vore fallet, ock sà i skriften rättat, livzid

man nnsàg berodde pä förskämt allmogeuttal. '

2) Om sjöns naturförhállanden se Trybom Meddclande fràn Kongl.

Landtbmksstyr. n:o 9 ár 1901 (0:0 76).

в) Dock synes det mig sannolikt, att det fsv. gàrdnamnet Flydhuby

(SD NS I frán 1402) frán Ostra hd (enl. SD NS I reg. afses troligen

Flugeby i Hvetlanda sn) innehàller detta eller ett etymologiskt besläktat

ilfnamn. Flugeby är beläget vid Ãmůn : möjligen 11111 311133 denna

sträckning af ůn i äldre tider burit namnet 'Flydha eller 'Flidha.. För



138 nsLLQUIs'r. sJösAMN. XX. I

— vore det kanske försiktigare att antaga sjönamnet ursprung

ligen ha åsyftat здании, sjönl. Denna, som för öfrigt uppgif'ves

vara djup ock ha höglänta stränder, erinrar i fråga om formen

ganska mycket om de sjöar, som vi i det föregående sett bara

namn med betydelsen 'flatsjön' o. d. Ordet är alltså kanske

besläktat med no. Ш f. 'skifva' Aas., till hvilket Будь NG

1: 191 med tvekan ställer fno. Fliiduik, nu шип: :i så fall ett

isl. 'flíö. Hos Ross anfóres formen ‘Шее, pl. паев i liknande

betydelse. Af ntomgermanska släktingar' nämner jag lett. рте:

bl. a. ‘факел’, samt _ af en nasalerad rotform — lit. зрима

’breit werden'; om fjärmare besläktade ord se under Flen. Emel

lertid måste, innan det här framställda förslaget till tolkning af

fsv. sjönamnet ‘Flidhir akcepteras, äfven andra omständigheter

tagas i betraktande. Särskilt vill jag något uppehålla mig vid

namnet Flisby, benämning å en socken i S. Vedbo hd Smål.

Detta namn skrit'ves år 1386 Flythisby, år 1372 Flyisby (Styffe

Un.2 s. 174). Kyrkan ligger vid en ganska stor sjö, som nu

kallas Flisbysjön (GS 2 О 36). Detta har i äldre tider säker

ligen ej varit sjöns namn, utan det återfinna vi tydligasti

formen Flythisby. Sjön tycks alltså ha hetat ‘Шуры, ‘шмыг.

Nu är det emellertid möjligt, att y blott har ortografisk bety

delse, att det här såsom stundom annars i fsv. betecknar î (jfr

Nor. Aschw. gr. ё 108 anm. 5). I så fall har sjön kallats ‘шмыг,

alltså med samma namn som vi ponerat för den vid det gamla

шашни: liggande sjön Flögen. Skulle man däremot ha att utgå

från ett Flídhir såsom det fsv. namnet på Flisbysjön ock ej

anse sig böra skilja detta från det sjönamn, som ingår i паша

hult — hvilket också torde vara olämpligt —— måste detta senare

gårdnamn förklaras ur ett äldre 'Flydhishult medelst tillämpande

af den ljudlagen, att i svagbetonad stafvelse y (stundom genom

förkortning uppkommet af ì) före år 1300 öfvergått till i, då föl

jande stafvelse innehållit ett i2. Men har sjönamnet haft formen

‘пустят, kan ej den ofvan framställda etymologiska förklaringen

öfrigt är namnet Flugeby så till vida intressant, som det visar en ljud

utveckling analog med den i Flògen ‹— 'Flydhir eller ‘Flidhin Emel

lertid bör mot denna min tydning anmärkas, att det säkerligen är samma

namn, som ett tiotal år senare, år 1411, skrifves Flodhuby (SD NS I).

1) Jfr Hellqn. Etymol. bemerk. s. IV.

2) Se Nor. Aschw. gr. § 101,1 ock där citerad litteratur.
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tillämpasl. Ниш skall nu emellertid den nsv. formen Flögen

lörklaras? Det synes mig ometodiskt att skilja det-ta namn fràn

det i gärdnamnet Flishult ingäende 'Flídhirl.‘F1ydhir. Annars

kunde man ju тёлка pä det fno. sjönamnet ‘Науки, hvarom

se Rygh NG 2: 120, 425. Om doek, säsom troligt ёж, Flögen

l'är anses vara utveeklat ur de nämnda fsv. formerna, kunde

man ju erinra, om no. шит; <- Flyvig( 1593)<-Flydwik (1475)

<- Fliiduik (se Rygh NG 1: 191). Emellertid kan папы-1151115

denna jämförelse ieke tillmätas nägon större betydelse, dà den

dels är hämtad frän annan dialekt, dels i det no. namnet ut

veeklingen Flidh- —› Р1о- försiggätt i iörsta leden af en sam

mansättning. Nàgra. säkrare stöd iör ifrägavarande ljudutveek

ling kan jag likvisst ej lemna. Е“: ‘туш:- hade bort gifva

‘пиши, ett ‘151751111- —› ‘Flye(r)n, ett ‘гиды: —› 'F1ie(r)n.

Här synes alltsä folketymologisk ombildning ha spelat in. _

Fsv. ‘пташ- 1. 'Flìdhin

Flöte (Fernow 5. 11 [1773]) »vid Ãskogsbärget», Vrml.,

genomfluten af Коша äli'; ar mig for öfrigt obekant. Namnet

är väl en bildning af v. flyta., motsvarande stammen шип-1151.

палит f. pl. ’sur grädde’ = sv. dial. (bl. a. äfven vrml.) ñöter

(RZ S. 152). Jfr Flyttlngen 00k Lñnglöta.

Шбхев, se Flyxen.

Fugen Lex. 4: 208; tryekfel för Jogen.

Foken Lex. 4: 444; felaktigt för Frueken.

Folken skulle enligt Lex. 2: 342 vara namnet pä densjö,

som at' allmogen benämnes Flocken (vid Fluxerum); se för öfrigt

d. o. Namnet torde emellertid bero pä. etymologiserande ombild

ning af det ljudlagsenliga ‘Flocknen l. Flocken. I nyss anförda

arbete omtalas ocksá, att »sjön Folken anses vara uppkallad

efter Folke, stamfadern för Folkungaätten», 111111161- oeksä Жар

den egentligen skall heta Folkesruw; jfr häremot den l'aktiskt

nppvisade fsv. formen Floknisrum, hvilken äfven tydligen inne

hàller sjöns gamla namn токай-(50 Flocken). Namnet Решен

bör alltsä ej sammanställas med fno. älfnamnet Folka (Rygh

Personnavne s. 73).

I) Af öŕriga namn pá Flis- 116111101- jag intet, som här bör komma

1 betraktande. Namnet à Fliseryds sn i Hanbörds hd Klm. skrefs ůr

1422 тузы-ус]: (Styiïe Un.2 s. 181).
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Fomarn (SGU Aa 29: 19) Hällnäs sn,__ Olands hd Uppl.; af

sjön synes numera intet мети, á GS 5 О 29 är den icke an

gifven. Namnet är antagligen en sammansättning med тын-ел;

jfr Bommesmaren i samma socken. Första leden är mig obekant.

Foxen (отвел (Fernow s. 23 [1773], GS 2 V 32), mycket

stor sjö i Holmedals o. Fogelviks socknar, Nordmarks hd Vrml.

Ordet är sannolikt medelst appellativet ss'er (1. т) bildat af den

stam гель, som enligt Rygh NG 1: 172, 372 troligtvis ingått i

ett par nu blott i gårdnamn kvarlefvande no. älfnamn (Тока)

ook som är en afljudsform till isl. мы, da. Гуде; jfr sv. dial.

fok n. (Rz s. 141). isl. fok n. 7ngt lätt som drifves omkring för

vinden', lett. раза *vindsmr o. s. v. _ se andra besläktade ord

hos Persson Wurzelerw. s. 23. I så fall torde äfven här första

leden vara ett utdött älfnamn, efter hvilket sjön uppkallats

medelst tilläggande at' ordet sjö; analoga fall finnas i no. Jfr

det besläktade fsv. Fyghpir. I fråga om betydelsen erinras om

no. älfnamnet путь, som sannolikt hör till dust 'støv' (Будь NG

3: 92). Möjligen har äfven Boxen en liknande upprinnelse. —

Emellertid finnas i no. äfven spår af en älfnamnsstam fox- (Будь

NG 2: 261), hvilken naturligtvis också kunde tänkas ingå i vårt

sjönamn, ehuru det är mindre troligt. Denna senare stam samman

hänger möjligen med sv. sockennamnet Ракета, fsv. Foxerna

(fr. 1432) Vg., om nämligen de båda namnen -— såsom Будь

antar i fråga om älfnamnet — böra ställas till ett nord. fox

'räfï Dock synes mig älfnamnsstammen fox- snarast böra anses

vara en s-ntbildning af stammen fok-; ett dylikt suffixalt s upp

träder ganska ofta i nordiska älfnamn. __

Fraggell frag4gen (ты-891451111) (Grau s. 491 [1754], GS 3 О 30)

Norbärgs sn Vstml. :F1-agg, Fraggbärget(Fraggbä1-get : Fraggen

= Kauhöjden : sjönamnet Каш/аи : Kaliber-get : sjönamnet Kal

' len); kallas enligt Lex. 2: 367 äfven Fraggsjön. Gårdnamnet

вы“ heter i Ев“. tid (år 1496) гиен‘, år 1571 гид". Man kan

sålunda ej gärna antaga -— hvad som annars legat nära till hands

— att sjönamnet utgår från en synkoperad form af ä.-nsv. fra

digh ’fradgig, вымыв’, fsv. ‘гл-нападает: fsv. пиит 'fradg'a'3

1) Dipl. dalek. 1: 157. 2) Forssell Sverige 1571, s. 83.

в) Jfr äfven sv. dial. frágg'a Тише-а’ Rz s. 163 : ísl. {года (Grip

i Sv. lm. XVIII. 6: 78) samt fråga ds. : 'fröb (Grip a. st.).
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(jfr under Gol-gen, Gröcken, наивен о. s. v.), вшей representerande

ett Гм‘. Fugger) <- ‘впишет. Om sjönemnet 311- ursprüng

ligare äu gärdnamnet, äro med afseende pá bildningen t. ex.

(gârd- ock sjönamnen) Банкет : Dunkern, шитыми, Botter :

sottem ш. fl. att jämŕîñra (se afd. IV c slutet). Härledningen är

mig obekant. Möjligen är dock sjönamnet bildet at' gärdnamnet;

jfr тянет (: Glaàker), Knnbhßrpen m. fl.

Fredagell fre4dan E (Filedagen GS 3 Ö 35), myeket liteu

sjö i Ãsbo su, Göstrings hd Og. Med afseende pä betydelsen jfr

по. Fredagspumn, ett ‘Наги 1 V. Toten, недавних (Vikten),

sv. Söndagssjön (GS 3 О 31) Dalarna, n0. впадением (Set

skogen). Ät'ven skär, öar, näs, gârdar äro i Norge till ett запева

stort antal uppkallade efter vecko- ock hälgdagar. Будь NG

2: 280, 3:194 gissar, att man 1 ràdvillhet om ett passende Damn

gripit till den utvägen att bilda det af den dags namn, pá hvilken

namnet blet' gifvet. Namnen äro tydligen ganska пива.

Frlggsjön, se afd. II A 17 noten. __

Freden грешен? (Grau s. 63 [1754], GS 4 0 32) pá 513111

sen mellan Säby, Kolbäcks о. Rytterne sockuar, Snäfringe hd

Vstml.; egentligen en vìk af Mälaren. Кашне: torde tillhöra

den stam n'îl», som ingâr 1 sv. fred, fsv. мрет m. ock stär i

afljudslörhällande till fsv. мрет, isl. fn'ör "аскет. Betydelsen

är oviss, möjligen ’den vackra'; jfr Frillen о. s. v. '

тре (fda. 0. möjligen (зуд), se Frlllen.

Frillell,__8tora. о. Lilla, frilslen' (Lotter c. 1750, Hermelin

1809, GS l О 38) Femsjö sn, Västbo hd, pä gränseu mellan

Smäl. о. Hall. :F1-inhalt. Den fsv. namnformen framgär med

all önskvärd tydlighet af f'ormerna 1) Frillaböke frän 1386,

Femsjö su", hvilket namn 383- ieke med Lundgr. Sv. lm. X. 6: 56

anser bör föras till personnamnet Frille; jfr med afseende pá

bîldníngen Torseböke : Toresjön Hall. (se Toren), Embricke:

штатив: Emmern, Flasbjörke : sjönamnet Fluten; 2)Fri11aoss

= 'Fńllaös frän 1554‘, som pä grund af sammanbanget mâste

1) Jfr y.fsv. stagga ‹— stapga, Риз-зет <- Fripger о. а. ex.

anförda af Nor. Aschw. g1'. 285, 2; jfr äfven nsv. _glògg : glödga..

2) Enligt uppgift uttalat »fredarm sâsom best. form af fredag,

hvilken i de östgötadial., som jag känner, har akc. l oçk kort a.

з) Jfr Höjer 2:244. 4) HSH 29: 64.
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antagas ásyt'ta sjön Frillen. Denna sjö är nu mycket uttappad,

men var Fore sänkningen _ enligt Smâl. Beskr. under Femsjö

samt skriftliga uppgifter till mig _ sällsynt vacker »med sit-t

rena vatten, genomskinligt klart som Vätterns, sìna mänga albe

vuxna, gröna öar». Jag anser лапше: 1 ännu äldre tid ha lytt

‘гирю ’den vaekra (sjön)’, bvilket genom assimilation blifvit

тише, liksom det etymologiskt sà gott som identiska шатры

redan i Гну. tid Мигай“ till frills.. I Valdemar Ilzs jordebok1

omtalas nämligen frân Tönnersjö bd Hall. gränsmärket 1111116

кап‘, bvilket tydligen äsyftar Lilla Frillen, bär uppfattad som

»kalń _ bvarom se under камеи — till den egentliga Frillen.

Frän den danska sidan synes alltsä sjön' ba kallats Frîpe,

hvilket är eller âtminstone innebäller det ord, till bvilket fsv.

'Frille utgör en diminutivbildning. En intressant parallell till

detta Porbâllande erbjuder namnet â den strax bredvid Frillen

belägna Allgunnsjön (se Allgnnnen), bvilken at' danskarna be

nämnts Algudhi. I bàda fallen stà, som synes, de svenska ock

danska namnen ljudligt myeket nära bvarandra, men Каппа

icke omedelbart identifieras. För att nu ätergâ. till fsv. Sjö

namnet ‘Frîple är det sâlunda ailett af fsv. трет, isl. fn'ör

`vacker’, i arkaisk oek poetisk stil t'ortfarande använtisv. under

formen ша; jfr тунец, bvilket niöjligen är rotbesläktat. Det

ììr alltsâ _ rent formellt sett _ identiskt med det t'ht. (mytiska)

personnamnet Frìtilo, hvilket Müllenhoñ` ZfdA 30: 222 öfver

Sättel' med ’Sebönle’2. Jt'r 1111- öfrigt Frilllngen, no. Frìllefoss,

no. tjordnamnet ‘выбив, 110. gârdnamnet гниет (fno. a. Fri

dœtlœti‘) samt väl äfven no. älfnamnet ‘Гц-161155. Е11 älfuamns

stam Frïp- mäste äfven ingä i vrml. Шеф-он, Gunnarskogs sn

Vrml. ‹— ‘Ег1рагбв‚ hvars fórsta led är en gen. af älfnamnet

‘Ед-ар; jfr вешаете under Rottnen samt (Шт antörda analogier.

1 Гну. Frillissaas, nu Frillesàs Hall., 111351- däremot sannolikt

personnamnet Frille : гид-111111916. Dock är det med танке pä. de

mänga at' sjönamn bildade gärdnamnen pâ -ůs frestande att bär

1) Scblyter VGL s. 591.

2) Jfr äfven Niedner s. a. 42: 257.

n) Rygb Studier ss. 50, 80. 4) Rygh NG 1V. l: 227.

á) Будь NG 1:99.

6) Jfr Lundgr. Sv. lm. X. 6: 57 samt den i socknen gängse tradi

tionen om konung Fridlefs graf.
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söka ett sjönamn 'F1-mir; jfr t. ex. Lygnis asa : sjönagnnet Lyg

nen. Gärdnamnet Frillesbo i Nykils sn, Valkebo hd Og., канав

âr 1447 Fridhlösboduncl1 ook är sälunda att hâlla цап-ан frän

взбивание: i fräga. Beträfïande betìldelsen erinras om Fager-,

Раут-15611’ samt газетам (GS 2 О 34); jfr äfven Bällen. —

Fsv. типе, 'Friple samt (för det fda. namnet) Trips.

Frìllingen frilüígen2 (Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 232)

Bälinge sn, Rönö 'hd Sdml.; väl añedning at' ett ord motsva

rande sjönamnen Frillen eller шаре, jfr t. ex. Döpplingen, Fem~

lingen, Ygglingen, Ynglingen. _.

Frîlldehl frinßdelïn (Frindelen GS 3 О 36), Щеп sjö i

Locknevi sn, S. Tjusts hd Klm. Pâ grund ai' d, hvilket ej

blifvit assimilerat med det föregäende n, är det sannolikt, att

ordet egentligen uppstâtt genom sammansättning, kanske med

ett ord motsvarande no. deile, dele m. о. s. v.; se пах-шаге

плащ. Första leden innehàller möjligen ett ä. тишь, mot

svarande stammen i fno. älfnamnet Friöna (Rygh NG 1: 99, 188);

detta а: doek mycket osäkerta. Man kunde äfven шика pá

schweiz. dial. frein ‹— 'frïn = sskr. ‘ища-Не]. friör (не Frlllen)

= sskr. pritá- (Kluge РВВ 8: 526); jfr Fryken. — Jfr äfven in

ledningen s. 13.

Ев". Friski (внеш VGL IV. 11:3), stor sjö pá gränsen

mellan Kinds о. Marks hzder Vg., nu kallad гнезда (GS 1 V 37).

Ош den af NOREEN föreslagna härledningen af' Fryken är Шиш,

kunde ordet osökt ведшие till den af honom ponerade зад-втащ

men так. ’kall’; se närmare härom under Fryken. At'veni

motsatt fall torde en dylik förklaring af ordet böra tagasi

öfvervägande. Dock ät det med nägon tvekan som jag för adj.

Mak antager en grundbetydelse ’kylig’, trots att enligt Rz ordet

i Vb. har denna bemärkelse. För att питие‘ emellertid har eu

dylik betydelse, talar den omständigheten, att sjön är medelst

en à f`örbunden med den likaledes далека betydliga Lysjön,

hvilket наши kan föras till isl. шут ’val-m, mild'; se ntförligare

under Lyen. I alla händelser kan так: ha fórändrats till ‘Frisk

1) Vadst. jordeb. s. 39.

2)(J's1v за, 3 0 38, 1 V37, 3 0 37 2ggr, 4 Óamggr,

3 о 36, 5 ò 33. '

3) I Манагуа, Smàl., ingàr däremot möjligen ett personnamn

тшше, Lundgr. Sv. 1m. X. 6: 57.
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sjön, Frisjön under inüytande af Lysjön; Мг liknaude fall under

Агнец, Fìolen, жнец, linnn, Käxen. Pä ватта Sätt kunde Fryken

ook Värmeln betraktas som motsättningsnamn, om v'árkligen det

t'örra ordet har den betydelsen, som Мокшан förmodar, hvfgrom

mera nedan. — För öfrigt erinras om Frisksjön (GS 4 О 36)

Loftahammars sn, N. Tjusts hd Klm., ook det sannolikt Штеп

ledes besläktade гашении (GS 3 О 40), Jämsjö sn Blek.

Frithekalf, Se Frlllen, Кантон.

Frixen, se Frykçp.

li'rodenl (GS 5 О 32) Täby sn, Danderyds skeppslag Uppl.;

möjligen af en stam fröp- ‘Рыдая’, som stàr i aüjudsförhälla-nde

till fsv. fradha, ä.nSv. ŕradhiger; se för öfrigt (Назван) Frö

ищет. samt Tamm Et. ordb. under frodig.

Frllßken втыкал, enligt uppgift uttalat »Fruckem l. »Froc

нет (= frolfan?) (GS 2 О 36) Lìnderäs sn, N. Vedbo hd Smäl.;

af Lex. 4:444 felaktigt капай гонец. Namnet hör sannolikt

till ett 0rd motsvarande по. rrukka ’rynka, ври-501121’ (Ross) ock

är i sà fall närmast att Юга till den Stora grupp af sjönamn,

Som betyda ‘Нута, dal' 0. d.; jfl' Bredrefven, Klllmmingen, ну!

ven 0. s. v. Sjön har каш vatten. Om Fryken v'árkligen bety

der ’den капа sjön’, kunde man emellertid ocksä Шика pá att

förbinda de bäda namnen med hvarandra.

Frykell fry4ken (fr_zßan) (Frixen laous Blaen 2 mellan

ss. 29-30 [1663, â ett at'tryck at' Витей karta »Gothia»]; Fixen
Швеи l2: 34 [1663, tryckfel tör Frixen]; Fryggen l. Fryken

Tuneld s. 21 [1741], se nedan; Fryken Tuneld s. 196 [1741],

Linné унываю resa s. 239 [1747], Fernow s. 22_[1773], Lex.

2: 381 [med tämligen utförlig beskrifning], GS 1 О 31 о. 32);

ер: at' Värmlands större vattendrag, bestäende af de tre sjöarna

(Ига, Mellan- о. Nedra Fryken, i Fryksdals о. Kils hzder. Af

sjönamnet (eller eventuellt därmed besläktade former) ha bl. a.

t`óljande ortnamn Штате:

1) ггуквавцв härad): Friskdal VGL I VK. not 27, enligt

Schlyter Reg. troligen norm delen at' nuvarande Fryksdals bär-ad.

шакала hœmdh eller Frixdalin (frän är 1397) ntgjordes euligt

Styñ'e Un.2 s. 152 »sannolikt af' samnm omräde, som nu för tiden

kallas Fryksdalem; Friisdala (шиш friisdula ooh активами?)

 

1) Uttalanppgift ej lenmad.
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N. krönikan v. 49691; Frijsdalen G. I:s Reg. 17: 302 (1545);

назвавшая 0621)"; ггукваыв наша Tuneld s. 198 (1741);

Fryksdalen Fernow s. 547 ш. fl. st. (1773) о. s. v. Af all

mogen uttalas dock нашло: enligt uppgift [идёшь som màste

ha ursprungligt längt i.

2) Frikuhœrad VGL I VK. not 27; Friku eller Fryka(f1'än

1397) мех-аль, vid Norsälfven о. Nedra Fryken, sedermera delat

mellan Grums ock dei nya s. k. Kils härad; se Styffe Пи?

s. 152, Höjer 1: 461.

3) Frykerud(s socken),~ l'ordom i Fl'ikn härad, nu i Kils:

Frykarudh (1437), Юница“, Рикша‘, Frykerud Tuneld s.

197 (1741) о. s. v.

4) Fryksände (socken) ì Fryksdals härad; enligt Styiïe

Un.2 s. 152, Höjer l: 493 tidigare (?1540) skrifvet швы Fryoks

ene (1560); Fryksßnde Tuneld s. 197 (1741) 0. s. v.

5) Fryksta. vid södra ändan af Fryken : Frykstad Fernow

S. 23 (1773), ett af de icke сумел-Идеи talrika exemplen pá af

-stad bildade gärdnamn, hvilkas första led innehäller ett 556

пашп; jfr Bolmstad :Во1шеп‚ Hummelsta : Bummeln.

РЕ grund af ofvanstàende namnformer synes man vid för

klaringen af det зашил sjönamnet Fryken ha. att utgâ frán tre

т. stammar Ешь, Fryk- nek Frisk. Emellertid är det a.

priori osannolikt, att icke sjön ursprungligen burit ett enda.

наши. ook det mrde därför vara vär plikt att (Шве, huruvida.

icke desea tre stammar каппа äterföl'as pà en enda. Vid ett

närmare skärskâdande af namnlistorna ofvan förefaller det mig

ocksà, som om i-formerna afgjort vore de dominer-ande; jfr

Frixen, выдавил, Friku ивы-ад, Friksande. Jag 111351- sàlunda

I. v. frän stammen n'ik- ellel' närmare bestämt frân en maskulin

a-stam ‘Еж-ткет. Наш‘ har regelbuudet ortnamnet шквал bil

dats (se 1). Formen главам (1) kan ha uppkommit afFriks

dal pá samma вы: som Tyskmark af Tyksdalf’ (se närmare

Tücken). Dock är det möjligt, att ombildningen beror pä. folk

etymologisk anslutning till stammen так (jfr under швы). Vi

l) Sv. medelt. rimkr. 2: 171.

z) выяви handl. “усы i Noraskogs arkiv ‘2: 735.

s) Sv. riksdagsakter I. 1: 685.

‘) Forssell Sverige 1571, s. 106.

5) Här kan dock möjligen folketymologi föreligga.
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komma nu till det namn, inom hvilket enligt mitt förmenande

y-vokalen ljudlagsenligt uppstått оси från hvilken den inträngt

i öfriga här behandlade namn, bl. a. i sjönamnet Fryken; näm

ligen Friku hærap. Jag anser, att ur detta Frîku genom s. k.

kombinerat u-omljud utvecklats ett пуки, hvar-vid särskilt

erinras därom, att r i fsv. tid varit ett labialt ljudl. Denna så

uppkomna stam Fryk- har sedermera — närmast genom namnet

Fryku пал-ар (ock väl äfven Frykerud,' jfr nedan) —- öfverfórts

till sjönamnet Fryken ock öfriga ortnamn, hvilka ljudlagsenligt

skulle haft i.

Detta Friku, som ingår i гики hæmp, antager jag vara

det gamla namnet på »den från urminnes tider för timmerflott

ning så beryktade Gunnita2 eller Frykälfvenfi, hvilken genom

skär västra delen af Kils hd, alltså fsv. ‘гика; jfr de уйти]. älf

namnen Alstran, Badan, Björkan (l. виткам), Emtan, Leran,

Lysen, Stöpan o. s. v. Sjönamnet kan i detta fall icke vara

bildat af älfnamnet: man hade i så fall snarast väntat en två

stafvig form af det förra., ‘гл-шт 1. Nu talar emellertid

dels ordets nuvarande uttal med akc. 1, dels ock framför allt

namnen Fryksdal ock Fryksände (se 1 ock 4) för en fsv. en

stafvig sjönamnsforrn. Man får därför antaga, att älfnamnet

‘гика bildats af ‘Friker på samma sätt som Маш-щи) af ‘метет,

där af enahanda grunder sjönamnet bör betraktas som det pri

шага. Svårigheter vållas af de fsv. formerna Frykarndh 0. s. v.

Ниш nu än dessa skola fórklaras4, tror jag dock ej, att man

på grund af dem behöfver ansätta en tvâstafvig sjönamnsform,

som i så fall skulle uppträtt som växelform till den enstafviga

form, från hvilken det nuvarande sjönamnet oomtvisteligen utgår.

 

1) Jfr Nor. Sv. 1m. I: 328, Kock Sv. språkhist. s. 22 följ. Som

prof. KOCK för mig påpekat, har i detta fall på grund af invärkan från

det föregående f labialisationen hos r kunnat vara starkare iin eljes.

2) видишь är egentligen namn på en i socknen belägen gård, jfr

äfven Skommita., likaledes i Kils socken, Julita. (1387, 1415 лишь)

Oppunda hd Sdml. : Ев‘). 'ætta, isl. фига. : got. aïlhts, fht. ëht f. 'egen

dom’ (= sv. ätt, isl. фи); med -æ- <- -i- i obetonad ställning.

s) Lex. 4: 154.

4) Зим-851 är пунш-пап en analogisk ombildning af ett äldre

‘путан; jfr t. ex. fsv. Gelluryd (1342), men Gellarydh (1344),

Hyndarydh (1346) ~ Hyndorudh (s. å.) —- se SD V — ock vidare

Ем‘. Valuby ~ Valaby (1399) enligt SRP.
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I fråga om en dylik senare påvärkan på sjönamnet från ett

ortnamn, som själft är bildat af detta, kunna t. ex. sjönamuet

Hvitten : Hvittorp : sjönamnet Hviten ock sjönamnet Järten : Jär

torp : fsv. sjönamnsstammen ‘Ger- jämföras.

Hvad nu häl-ledningen af detta namn beträffar, hade jag,

innan jag kommit till ofvan framställda uppfattning om stam

vokalens kvalitet, ansett, att man snarast hade att operera med

en basis пнешь, där slntkonsonanten vore att fatta som det i

sjönamnet synnerligen vanliga k-suffixet. Samma utgångspunkt

har äfven prof. Мокшан haft för den härledning af namnet, han

haft godheten meddela migl. NOREEN anser, att namnet med

k-afledning bildats af den basis preu, som föreligger i isl.

h'jósa, sv. frysa, hvars s han uppfattar som yrotdeterminativ'.

Stammarna frik- ock frisk- (i fsv. Friskdal, jfr adj. швы vill

han förklara såsom rotvarianter till nämnda ord. Namnet anser

han betyda ”den kalla (sjön)”. Till samma ordgrupp för han

läfven isl. шике, froskr, панда) (= sv. frö), {года 'groda'2.

För denna härledning kunde — utom den omständigheten,

att sjön enligt N. är känd för sitt kalla vatten _ det namn

tala, som bäres af en annan af Värmlands förnämsta sjöar, Vär

meln, hvilket förefaller betyda 'den varma'. Såsom exempel på

dylika till betydelsen motsatta namn å sjöar, som ligga nära

hvarandra, anför jag пицц—тиран, Ljusterhörden-svarthöf

den, штыки—Шпиц, där dock den egentliga betydelsen af nam

nen Hunn ock втыкал alldeles missförståtts af dem, som gifvit

de båda andra sjöarna deras namn. Men i det följande hoppas jag

kunna visa, att ‘Танцем närmast är aflett af älfnamuet 'Van-ma,

hvilket nu visserligen i sin tur torde ha denna eller närbesläktad

betydelse. Med afseende på bildningen af adj. ‘пуке:- : freu

må erinras om ags. réoe : réow НЮ’, meng. щепке : hlewe Чаи’.

Mot den framställda etymologien talar å andra sidan följande.

1) Sommaren 1898.

2) Om dessa ord jfr Hellqu. Ark. 71143.  Lidén Z. altind.

u. vergl. Bpracbgesch. s. 85 ställer isl. frauör n11is1.fmuö,fmöa, fsv.

frßdha. 'skum’. Dock synes grundbetydelsen i dessa senare ord ha varit

en annan, än den LIDÈN швее: (Persson Wz. s. 163). De nämnda

orden för 9groday ha senast behandlats af Osthoff Etym. рад-еще 1: 356 f. t

grundbetydelse 7springer1 hüpfer'.

Su. Мидии. XX. 1. 10
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Skulle stammen freuk-, fršk- vara den ursprungliga, kan man

icke förklara stammen шк! på annat sätt än såsom N. också

tänkt sig saken, nämligen som hörande till ett visserligen be

släktat, men vid sidan af det andra själfständigt existerande

likbetydande adjektiv. Ett tredje sådant skulle enligt N. möjligen

vara det, från hvilket namnet глазкам utgått. Detta antagande

har dock en ringa grad af sannolikhet för sigl. Snarast möjligt

synes det vara, att det senare ordet varit gängse i trakten; jfr

nämligen (fsv. sjönamnet) швы. Men rimligare förefaller det

mig att förklara namnet танкам så, som ofvan skett. Äfven

stammarna frik- ock fryk- kunna, som jag sökt visa, förbindas

med hvarandra, utan att man behöfvcr tillgripa den utvägen att

förklara dem som två skilda ord.

Är man sålunda nödgad att utgå från stammen frik-, blir

ju i alla händelser den ofvan gjorda sammanställningen möjlig,

men den kommer att sväfva alltför mycket i luften, om den

icke har att stödja sig på stammarna freuk- 'ook frisk-. Jag

antar i stället, att ordet är en bildning på k (ieu. ’pri-g) till

den basis frî, ieu. prï, som med dental afledning föreliggerifsv.

трет, isl. fn'ör, ags. fríö yvacker, ljuflig', etymologiskt iden

tiskt med sskr. prïtá- 't'örnöjd, älskad, vänlig'. Ordet vorei

sà fall besläktat med sjönamnen fsv. шаре, sv. Frillan. En

n-afledning af samma rot är schweiz. dial. frein ‹- 'frin- (se

шиши). I fråga om betydelsen vore' det synnerligen van

liga sjönamnet Fagersjön att jämföra samt med afseende på

bildningen t. ex. sjönamnet Grecken. Få sjöar torde med större

fog än Fryken bära ett sådant namnfl. — Den hos Тыквы) före

kommande formen Fryggen är att bedömma såsom skrifningen

Gryggen för Grycken (_se (‚н—аскет. Den återger sannolikt, om

1) Man skulle emellertid kunna erinra om fno. sjönamnct Mjér, som

står i afljndsförhàllande till fno. Mors, namn å den genom sjön flytande

älfven, samt om sjönamnet Aurr : älfnamnet Уча, hvarom se Bygh NG

1: 196. 14: 49; jfr äfven under Нашел.

2) Jfr t. ex. Lex. 4: 154, Wettergren i Sv. tan-fören. årsskr.

för 1900, s. 151 (»1 sanning en underbar sjö, olik alla andra, vi выдай»),

Ellen Key i Ord o. bild 1900 o. s. v.

3) Man skulle ju också. kunna tänka på en anslutning till ett sanno

likt en gång befintligt fsv. adj. 'frygger (urnord. `friggwa.-), hvilket

legat till grund för Еву. fryghp, sv. fròjd., motsvarande isl. frygÖ



XX. 1 Fryken-Frödingen. 149

ocksä pá ett Замка klumpigt sätt, ett тщетны; uttal [ту/буди,

hvilket pá grund at" NOREENS framställning i Fryksdalsmâlets

ljudlära § 191 borde kunnat förekomma iÖt're Fryksdalen. Pä

samma sätt skrìfver LOTTER Gryggen f`ór душем (se Gröeken)

Чек Grängien för ревут; (ее erlangen), de вещие i Ekshärad,

Alfdalen. Formen Frixen (Friksen) är egentligen = Friksjön;

Ш‘ Emsen, Äxen Щеп) 1n. Н. m. ß. — Slutligen mä nämnas,

att sjönamnet pá grund af sin bildning förefaller mig tillhöra det

allra älsta пашет af svenska sjönamn. — FSV. ‘гниет.

Fräen, Stora о. Lilla (af allmogen Lille), fräßense (frèân)

(Frennen Tuneld [1] 2: 72 [1786]; Frännen Hermelin 1803; Frä

nen Lex. 4: 203, 5: 401; Frän SGU Аа 54: 6) Kvista su, Leke

härgs hd Nke. Formerna pá -nen synas ätergä pá ett Frän,

Sammandragning af Fräen, hvars n uppfattats som tillhörande

stammen. Om душка sjönamn, som innehâlla en fördubblìng

af best. al'tìkeln, se Törnen. De äro i allmäuhet att betrakta

som blotta skl'iñ'ormer; ätminstone tycks detta vara Тане: med

det namn, hvarom här 511- fräga. Härlednìngen af ol'det är mig

för öfrigt obekant. Man kunde шика pá sammanhang med ей

t'sv. ‘ты, isl. тёк, bìform till 11-56:- ’fruktbar’; dock blìl' det

svârt att förklara betydelsen. Skulle emellertid värkligen for

merna Frännen ook Fränen vara afgammalt datum, vore sanno

likt det fno. Íjordnamnet Treni, gen. ‘ЕЖ-911589, att identiñera

med чёт: sjönamn. __

Fräjen fräjßjen2 (Frejen G82 О 38, Smäl. beskr. under

Asa), Щеп sjö i Aneboda sn, Allbo hd Этим; kallas enligt upp

gift äf'ven Выпадет; af obekant härledning.

Fräkentjärn 0. d., Se Bräxnnn.

Frän, Fränen, Frünnen, se Eriien. ._

lì`rödillgell, _ Stora. 0. Lilla, frösdigeng (GS 4 О 35), Smâ Sjöar

i Yxnerums sn 0g.; den föl'ra капая ппшега äfven Sonstorpssjön

efter en närbelägen gárd. Namnet hör kanskc till sv. dial. fraud,

frö, Тет. поста, isl. ñ'auò ’skum’ ellerrtìll den likabetydande stam

'fruktbarhet, уррйвьы9 (se Tamm Et. ordb. under йода). Frykensjöamn

omgifvas nf en fruktbar dnlgímg (Höjer 1:440). Men jug füredrager

Медок den дива förklnrìngen.

1) Af sjönamnet Fryken äro väl b1. a. släktnamnen Fryohìus (дн-551,

ie Fernow s. 874), Frykman ook Fryxell bildade; jfr Vänern, Ищет.

?) Rygh Stud. s. 55. .
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men frôl», hvarom under Fropen. Med afseende pá betydelsen

'ar Femmen att jämföra. Däremot hör namnet knappast till sv.

frö, fsv. frndhir pl., isl. панда) ’g1-oda“, hvilket däremot in

gár i Frçgölen (GS 3 0 39), Frötjarn (2 V 31);jfr(?)F1-öken

sjön (5 О 33), enligt min mening snarast af' ett f'sv. ‘Freknasia

:fsv. ‘fx-aka, isl. папке ’groda’. Det ofta uppträdande nam

net Frösjön är llertydigt (se пышет). Som ett сделаеш

ligt sammanträñ'ande má för ату päpekas, att lìksom sjön

Frödingen ligger â stranden af' Yxningen, finnes i sjön Yxnerns

ornedelbura närhet en gärd Frödingehult (âr 1419 skrifvet Fra

анимации enligt SD 3: 403), Frödinge socken, för hvilket lik

som för soekennamnet möjligen ett sjönamn ligger till grund. _

Fsv. ’Frepinger l. 'Frapingm

Frövättern frößvätäern eller (efter det i пашен gängse

uttalet) Frövettern швах/этап: (fwèvétm) eller Frevettern fre”

vetîtern (frèvéêarùns (Frowettern Lotter e. 1750, väl för Frö;

Frövettern GS 2 О 32) Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. :

Frövätterstorp (jfl' Ань, Ullvätterstorp). Ordets första led an

tages allmänt innehálla gndanarnnet Frö, isl. Freyra; Мг (den

bredvìd liggande) шпицем. Af värmländska gârdnamn anför

Lundgren Spräkl. intyg s. 67 blott ett, Fröbol, (1211- samma namn

kunde anses ingä; men sannolikt innehäller det ieke gudanamnet

Frö4: häraf att dömma har guden i detta landskap ieke varit

föremäl för nägon if'rigare dyn-kan 5. Sj_önamnet_Frösjöx_1_ har jag

апсееьпаъ frän 2 o 39, 1__0 33, 2 0 38, 3 ö 33, 4 О 3e, 5 О

33 (: Frönäs, Frustuna), 6 О 31. Namnet är doek ilertydigt.

Säkert hit hör bl. а. Frösjön i Odensvi su nära Tynn ook Al

guten; se sistnämnda ord. Osäkert är emellertid, om sä benämnda

sjöar varit hälgade ät Frei.l Man kan äfven {ёлка sig, att de

erhâllit namn däraf, att vid dem Fröstämpel varit belägna; Мг

. 1) De bůda ordgrnpperna äro möjligen besläktude; se Lidén Z.

altind. n. vergl. sprachgesch. s. 85. Jfr dock Osthoff Etylnol. ракет-да

1: 336 f.

2) Enligt uppgift af Н]. dr G. KALLSTENIUS.

3) Lundgren Sprílkl. intyg ss. 67, 72.

4) Jfr Steenstrup dHist. tidsskr. 6 R. 6: 368 f.

5) Annorlundu 51- förhâllandet frarnför nllt i Uppl. sum1'. Äfven i

Sdml.` Vstml., Vg. oek Óg. вашим vanligt är namnet Fró(s)vi. Om

gudanumnet Его i fsv. personnumn se Lundgr. 811511- af hednisk tro s. 11.



XX. 1 Frövättern-Fullhöfden. 151

under Häljen. Om namnets àlder se afd. V. Senare leden är

säkerligen -— trots det i пашен gängse uttalet med e — асс

betrakta som identisk med Ищет ook betyder alltsâ. ‘типы’;

se härom этап Alkvmern (мышам :А1кщшпеъ = [шум

tern : Uuvattnet). _.

Fullen fu14len (enl. uppgif't) Svinhlrlts su, Ydre hd Og.

Sjün канав äfven Fundsbodasjön (GS З О 36): Fundsboda,jfr

det icke längt däl'ifrän belägna гашении. Men gärden Funds

boda heter enl. Rääf 1: 152 är 1322 Fulsboda, hvarför väl det

fórra namnet mäste betraktns som en ombildning eller utveckling`

af det sellarel. Det fsv. пашней pá sjön hal' sälunda val-it Fulder.

Samma патп галоп har äí'ven en sjö i Husby sn, Dalarna. Ol'det

hör till adj. full, Гну. fulder, isl. шит о. s. v.; Мг Fullhöf

den, Fyllen, Fyllingen. Man kunde i detta sammanhang erinra

nm det grekiska bäcknamnet Ш‘ипиещ i Pierienmriymìmyr; se

Fick Вехи. Beitr. 22: ."11. —- Fsv. ‘Fulder.

Fullhöfden fu131höv2den, шёл. äf'ven -hovßden (Fuuhofda siö

HSH 29: 63 [1554]; гщшогаэп Letter с. 1750; Fuuhöfden GS

1 Ö 39) pá grììnsen mellan Sunnerbo hd Smâl. о. Tönnersjö hd

Hall. Enligt Lundgr. Sv. lm. X. 6: 65 skulle i ortnamuet Full

ноша siö personnamnet 'Fullhofdhe ingä. Sá är emellertid

{оке fallet, utun detta personnamn torde böra. strykas. Den

serrare leden är deusamma, som iugâr i s_jönamnen Hofden samt

E1, Nätter, Sillhöfden. Hvad den första beträñ'ar, gissar man

наши-Лёше pä adj. full (se Fullen). Emellertid mäste vid be

dömmandet af sjönamnets äldre form 'áfven det namn fuldubogha.

tagas i betraktnnde, som :mföres i Valdemar Ilzs jordebokî’.

Har härmed Fullhöf'den äsyftats eller канаве Fylleän, som strax

поп- om sjön korsar gränsen? Mellan dessa nimm mäste vi

tydligen välja, dä det strax därefter nämnda hunbiargh ¿r det

i n'árheten belägna Hunsbärgetß. För Fullhöfden шпи- u-vokalen,

för Fylleän däremot mycket зил-щ formen Fuldu, hvilket tyd

1) Пенза bàda gůrduamn pá Funds- visa. выпада knuppast hän pů

айвой alare sjöunmn ‘Гадает eller ‘гадай.

2) Schlyt. VGL s. :391.

3) Напишет à denne hängt ut frůn hnfvet märkbara höjd anser jag

ìnnehàlln summa stam som fsv. hun 1takàs’. isl. Шиш ’mastspets’ sna

mst i den bef., som föreligger i cymr. own ’höjd', hvarom se närmnre

Fick, 2: 84, Zupitza Germ. gutt. s. 208; se för öfrigt Ншш.



152 HELLQUIST, SJÖNAMN. ХХ.1

ligen är genitivus af ett änamn Fulda, nsv. ‘Рапид (sâsom Legen,

Nissan, Ätran 0. S. Fuldubogha. kunde Sällluda, helt enkelt

betyda >den bäge, som bildas af :in Fulda. Nu skulle man

emellertid pá grund däraf, att andra sjönamn pä -höfden synas

vara sammansatta med älfnamn, kunna fräga sig, om ej ett älf

namn Fulda l. dyl. ingär äfven i sjönamnet Fullhöfden ock

sälunda Fuldubogha. ändock varit ett med Fullhöfden växlande

namn à denna sjö, i эй. fall snarast använt á den danska sidanl.

Nàgon betydande ä eller äll' stär emellertid icke i förbindelse

med sjön, 0011 för öfrigt borde i Ей fall i alla händelser namnet

är 1554 ieke ha lytt Fullhofda siö, utan Fullehofda. 1. dyl.

Resultatet af undersökningen blir alltsä det, att med Fuldu

bogha afsetts Fylleän, Маге f'sv. eller fda.. form vi sälunda äro

i tillíälle att rekonstruera : Fulda. Namnet bör säkerligen

sammanhàllas med det fht. flodnamnet Римана, om hvìlket se

Grimm Gesch. s. 574, Förstem. 2: 537. От nu sâ är, finnes

intet skäl att icke f`óra stammen i Fullhöfden till adj. full.

Fullhofda. siö innehàller genitivus (definitivus) af ett Fullhofde,

som alltsä тат 830118 fsv. namn.

Fungen fugßgen2 (GS 3 О 37), liten sjö 1 Нё881е1эу sn, S.

Vedbo hd Smâl. :Funghu1t. Möjligen är namnet en gammal

afiedning pá -g, ieu. k, :1f ett ord motsvarande isl. funi ’eld,

Шва’, got. stammen fun- (nom. fôn, gen. funins) : gr. m79. 0m

denne förmodan är riktig, vore namnet besläktat med 0011 bildat.

med samma afledning som ski'. pävaka.- ’eld’, säsom adj. ’ren,

klm-’2. Med at'seende pá betydelsen se Eldnn. — Emellertid

ligger det närmare till hands att förbinda ualnnet med följ.; jfr

växell'ormerna Ryngen : Ryningen nedan.

Funningen mnilnigen2 5 (SGU Аа 28: 42), ytterst liten, nu

шега sannolikt Rirsvunnen vattensamling i Torpa. sn, Vedens hd

Vg. : Funningen (GS 1 V 36). Namnet innehàller sannolikt

summa stam som fno. älfnamnet ‘видав, nu Рикша, om hvilket

80 Rygh NG 2: 353, samt är väl en bildning pâ -ung af ett

dylikt älf- eller bäeknamn. Namnen ställer jng till ags. fun

1) Jfr sv. 'Algun(nl) ~ da. Algudhi (se Allgunnen), sv. ‘три

~ du. тире (se Frillen) — namn ä. i närheten belägna, i Valdemnr

IIzS jordebok omnämndo. gränssjönr.

2) Se närmare K. F. Johansson Z. gr. spraehk. 8. 29.

3) Min mcddelare frîtn orten kände blott hemmansnamnet.



XX. 1 Fungen-Furen. 153

dian ’ila, skynda'; jfr med afseende pá betydelsen Sknndern,

Svinnaren samt möjligen äfven Fysingen, om detta namn hör till

det af stammen i ags. fundian añedda ags. fús ’skyndsam’ 0. d.

Венца härledning talar i sin mân 1111 а11 Funningen är aflett

af ett äli'namn, for hvilket en betydelse ’snabb, ilande’ natur

ligtvis bättre passar än t`ór ett sjönamn. Möjligen äger ocksá

släktskap rum med sjönamnet Findeln. Gärdnamnet Funningen

är naturligtvis sekundärt i förhällande till sjönamnet; jfr t. ех.

Fyllingen 2.

Furen.

1) ñŕren, af allmogen uttalat fu4ern l. fu4en 1 (Fiuren Lot

ter c. 1750; Fnren l. Fjnren Sköldberg s. 109 [1846]; Furen

Hermelin 1809, GS 2 O 38 0. 5. v.; Fur 1 den gamla värsen

»Emellan Fur oeh Ша, där stà de kistor tva» о. s.v. Lex. 2: 160),

tämligen stor sjö öster om Flâren, frän hvilken den endast genom

ett näs är skild, i Ostbo hd, vid gränsen mot Sunnerbo bd

Smal.; omgifven af furuskog.

2) foŕren’ `` l. (enl. annan ирр311'1)__1`114теп(110511813 o. Ruda

s. 148 [1770], Hermelin 1809_,_ GS 2 О 38) pá gi'änsen mellan

Härlöi's, Lekaryds, Moneda o. Ors socknar, Allbo hd Smäl.

3)__fu‘ren (Fur Rogberg o. Ruda s. 138 [1770]; Furensjön

GS 2 О 39) Oja sn, Kinnevalds bd Smäl.

Hvad 1 beträifar, finnes ingen direkt anledning att förneka

riktigbeten af formen Fiuren bos LOTTER, särskilt om man samman

bâller den med SKöLDBERes uppgifter. Dock äro LoTTERs namn

ieke fria frân tryckfel (jfr t. ex. нашит). Härledningen at'

detta namn _ om nu ett sädant existerat _ 111 obekant. I

alla bändelser bar sedan folketymologisk anslutning till 111111

паш11е1 fur, fura. ägt rum. samma ord som ligger till grund

iîìr 2 ock 3. Furen 2 synes _ att dömma ai'akcenten _ utgä

fràn ett fsv. ‘Ful-i, hvilket namn betyder ’fu1'usjön'~ Furen 2 :

Fin-en 3 = Aspen (med ake. 2): A'spen (med alie. 1) = Bjö`rken

(med ake. 2): Bj'örken (med akc. 1). Med ai'seende pä bildning

ock betydelse se för öfrigt Alen, Asken, Aspen, Björken, Eken,

Gran, Linden о. 5. v. Med ватта 0111 ba. vidare f`oljande namn

x) Jfr motsvarande uttal :if namnet á den bredvid liggende шах-ед;

не d. о. s. 135.

5') Enligt muntlig uppgift af en 1 närheten boende person.
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à vattendrag sammansatts: Furugjön (Fur, Fure)1, Furu

vattnet (GS 1 V 33), Furugöl (3 О 40), Furtjärn (1 V 37, 133), Fe__r(e)sjön : теге n. ’fu1'usk0g’ Sk. Hall. Blek. Smäl. (З О

40, 2 0 38 3 ggr); jfr gärdnamnen fsv. Fyrisyo, nu Рук-956

(SQ NS I t'rän 1402), Stigtomta sn Sdml., nsv. Fersjömäla (GS

4 О 37), fsv. Fyrisiohwn, nu Евгении (SD NS I frân 1402),

Nye sn Smàl., samt Fyrisiomala, nu Furusjömála. (SD NS I frän

1404), Àsheda su Экий]. : fsv. ’Fyrisio. Samma fsv. sjönamn Fór

utsättes äfven för de vanliga namnen Försjön2 samt гул-835113.

Af samma 0rd är äfven namnet pá Fyrisàn bìldat : т. Fìri

(runsv. furi), isl. Буг: (Ynglìngatal), jämte Före (jfr Рви-певца,

Styffe Un.2 ss. 277, 288), nu Föret,utvidgning afFyrisän4. Väx

lingen mellan formel-na med kort ос}; längt u beror, säsom Bugge

Runverser s. 233 antan', dìírpâ, att ctt h fallit bort efter r _ ett.

antagande som ytterligare styrker samnmnställnìngen med fura,

аде. шгь, t'ht. гоню, f. (o. s. и). Ett sjönamn Fyi-ir (nu гунн

vandet) han' äf'ven funnits i Norgeö, sà sannolikt ocksâ ett Ш?

пашп ‘Fm-af'. Jfr för öfrigt en gissning under гни—вен. Fsv.

‘Риги

Fsv. Fyghbir (se om ordets fórekomst nih-mare under Fugen),

нашп pá sjön Fegen i Vgl. Här föreligger tydligen en bildning

pá -ia- med samma -ö, Som t. ex. upptl'äder isjönamnet Öfden,

fno. sjönamnet Ygöir, nu Ögderen, alltsâ ett urnord. ‘F115(x)ôia.n,

sannolikt af den indoeur. bas puk, germ. 1115-, som förekommer

i gr. mupúacw (‹- щиты) ‘Ыаэе, schnaube’, lit. puka(jìin1te риза)

’snöynf7 samt ткни‘ med germ. fuk- i sv. dial. isl. fok n.,

lett. разв, ’vindsföf о. s. v. (se пап-шаге Foxen) ock feuk- i ìsl.

 

1)Gs2ò4o,3 39,1v333ggr,20382ggr,3033

3 ggf, 1 v 37 2 ggf, ò 37,1 ò 35,1 v 33 3 ggf, 2 v 33.

2) Gs 1 ò 33 2 ggf, 2 о 38: Forsebo, 4 О 38, 3 ò 37, 2 O 36,

3 О 36 2 ggf. I

3)Gs3ò35,3034.2ggn6031.

4) Den af Tamm Spràk о. stil 1: 27 olnnämndn härledningen,

cnlìgt Мушкет: narnnet sammanhänger med isl. Нага. ’ёЬЪ 1. strand’

(fjara : Роге = ìsl. чага : sv. Юте), kan Буди-Идеи vara riktig.

5) Rygh NG 1: 103.

6) Будь NG Indl. s. 51, 3: 68, 354.

7) Sannolikt äfven i germ. fugla.- Eder mit dennen bekleidete, der

beñederte» Persson “И. s. 23. Ordet fogel föres nnnars vanligen till

пуза.

ò

4
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бака, da. fyge. Ordet betyder synbarligcn ’den blásiga’ eller

nágot liknande. 4

Fyllen fylßlenï' (Fyllen Hel'melin 1809, GS 1 Ö 38; Tyl

len Lex. 2: 96 bel-or pä tryckfel) mellan Dannäs ock Tors

kinge s:na.r, Västbo hd Smâl. Sjönamnet är egentligen myeket

tidigt nppvisat: det ingär i {за гуиагуа (1320 enl. SD III)

pá den dävarande gränsen mellan Växjö ock Linköpings biskops

dömen, senare Fylleryd (15611, 15712). Кашне: är alltsâ ett

l'sv. ‘Руне, еп añedning pä -ian af adj. full, fsv. fu1der3;jfr

Fallen, Fullhöfden, Fyllingen. Med afseende pä bildniugen för

háller sig Fyllen till Fullen = t. ех. Fläten : Fluten = Вушшеп:

Rummen = Vrängen : Vràngen. Ett пата besläktat ord är det

i skaldepoesien förekornmande isl. fyllr f. Чип" (‹— 'fu111ò), om

hvilket se Wísén Carm. norr. Samma пашп ‘Fylle ellcr 1116]

ligen ‘Fyllir har sannolikt äfven bnl-its afFyllesjön Rydaholms

sn, Östbo hd Smâl., Мага!’ gärdnamnet Fylleskog bildats lik

som Edsleskog af sjönamnet Edslan (jfr under detta ord upp

räknade paralleller). Föl' öfrigt erinl'as om fht.ñodnan1net Fulle

bah, om hvilket se Förstem. 2: 538.

Fyllingen __fylßligenä _.

l) (GS 2 О 36) V. Eneby sn, Kinds hd Og. : Fyllingsbo.

2) (Lex. 2: 271, GS 1 V 33) Àrtemarks sn, Vedbo hd Dal :

Fyllingen, som âr 1541 skrifves Ffyllingen (Lignell Dal 2: 116).

Ordet ingär däremot sannolikt ej i namnet á denvid en

á belägua _gärden Fyllingerum (sá 1571, Forssell s. 239) Ringa

mms sn 0g. Det skrefs i fsv. Fullingarum ock häl'ledes at'

Lundgr. Fsv. personnanm pá -ing ock -ung s. 4 at' person

namnet Fullunge. Ej hällel' _torde man hafva att söka det

i Fyllingeán, säsorn äfven Fylleän (Hall. 0. Smâl.) капая, dâ

det under Раньше“ gjorts troligt, att stammen i detta ânamn

är fu1d. Sjónamnet Fyllingen äl' väl en afledning af adj. full

(se Fallen, Fnllhöfden Fyllen) ock bör med afseende säväl pá

bildning som betydelse jämföras med sjönamnet Ymningen.

Руне, Se Flu-en.

l) Sv. riksdagsaktcr I. 1: 28. 2) Forssell Sverige 1571, в. 189.

3) Knappast tror jng emellertid med en ärad meddelare, att sjön

fâtt sitt наши däraf, att pâ байта ock västra sidorna af densamma höga

bärg à'ro belägna, hvìlkas mellanrum den lìksom sknlle yfylln’.
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Fysingell fyssigenf’ (Blaeu 2: 17 [1663], Tuneld s. 27 [1741],

Hermelin 1802, GS 5 О 32), tämligen stor sjö pá gränsen mellan

Hammarby su, Vallentuna hd, Norrsunda sn, Erlinghundra hd

о. Skânella sn, Seminghundra hd Uppl. Namnet är snarast med

витке: -ìng- bildat af' ватта stam, som ingäri fno. fjordnamnct

Fjósangr, hvilket anföres af Будь эта. в. 80. Fysingen:

Fjósangr = SV. Myingen : fnO. Mjóangr = SV. Mälmingen : fno.

Malmangr = sv. Vällingen : fno. Vallangr = по. sjönamnen

опадал : шапвеп. Man kunde тёлка pá att fóra пашней till

isl. fjós f. ’lßsrevet ellel' afskaaret stykke af en hval’. Att

emellertid detta har en allm'a'nnare betydelse, framgâr af samman

sättningen hvalfjós. Ordet skulle i Sá fall betyda ’flaga’ l. dyl.,

hvadan kanske sjönamnet Flagan borde jämföras. Härledningen

at' ijós är för öfrigt okänd : ìndoeur. ‘peuksö eller ‘реивб. Dock

synes mig, att man äfven bör гада i betraktande, om ej пашней

Fysingen äi' bcsl'ziktat med sjönnmnet Fösingen, шиш säker

ligen hör till samma stam som n0. älfnamnet Faysa.. Fysingen

uppvisade i эй. fall afljudsstadiet feus. Sannolikai'e än denna

sistnämnda tolkning vore dock en {теще möjlighet: att namnet

‘air айва af ett ord motsvarande sv. dial. fus, fos, no. fus, isl.

fúss ’ifrig, begärlig’ о. s. v., dock i эй fall iden betydelse, som

uppträder i ags. fús ’ilande’ ‹- germ. ’funssa; jf'r ty. Hoduamnet

Fuse, biflod till Aller, hvilket Grimm Gesch. s. 574 ställer till

detta ord, (Бах. гав. Namnet vore dâ besläktat med Funningen

samt fno. älfnamnet Funds., som'jag ställt till ags. гашиш ’ila`.

Л? ‘Ilnren, Mntlöpcn, Skundern, Svinnaren, Tron, Tros.

Fäfl'ell, se Fävren.

Fügen, se Fegen.

Fälaren. __ .

__1) (Tham Link. s. 961, GS З О 36) Hycklinge sn, Kinds

hd Og., pä gränsen till Klm. Enligt tvänne mig lemnade upp

gifter uttalas namnet af allmogen теги-ш, antagligen alltsä

тещ, men detta ища] kan enligt en ai' mina meddelare ej mot

svaras af ett riksspl'äkligt Рим-ан, utan snarast af ett 'Fälen,

гагат 1. Farden, samtliga med akc. 2. Men har man таи; att

postulera. ett rspr. Fälen (Гм: Fœli), synas mig {ива hinder

möta att likasäväl antaga, att sjönamnet utgär frän ett fsv.

‘гадит. Венца forni fóredragel' jag её. mycket hällre, som namnen

â de i närheten belägna sjöarna Emmern оси Nimmern äro
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bildade pá анашу sätt. I landskapsbeskrifningar, à kartor

о. s. v. har denna form, rspr. Tälern, {гл-нит till Fälaren

(jfr Maelir = Mälaren o. s. v.), under det att Emmern, Nim

mern i ski-ift ат behälla sin e-form. Dä nu emellertid jag

for Emmer-n jämte emsmergn äfven erhällit uttalsuppgiften

em3mar2n samt för Nimmern utom nimsmeŕn äfven nimßmargn,

är det тушу, att de vokalljud, som i slutstafvelsen af de tre

sjönamnen förekomma, äro alldeles identiska -— närmare bestämt

ett ljud, som ligger mellan a ock ä (= landsmälsalfabetets a) 

men â. andra sidan ej i traktens dialekt sammanfallit med det,

som uppträder i актами-п, mmm о. s. v. Skrifver man alltsä

Emmern, fordrar konsekvensen för ifrâgavslrande sjönamn вы‘.

'ningen Рывки.

2) гады-211 (Lotter c. 1750, GS 5 Ö 30) Tegelsmóra о. Löf

sta socknar, Olands hd Uppl. : (?)гщацаьо, dock icke beläget

i sjöns omedelbara närhet.

3) se Färnen.

Ordet hör till den stam fel- й isl. fjQl, germ. febpa. о. s. v.,

som behandlas under Штатов, Filingen, eller möjligen till 51631168

formen fal- i fsv. гада ’slätt' (i t. ех. Falbygden, Falun) samt

betyder snarast Шатен’. Däremot топ-де det ick@ vara besläktat

med den ordgrupp, som behandlas af Lidén Вен. Beitr. 21: 93:

BSkr. pa1va1a, lat. palus ’träsk’, gr. mm1; ‘Лета, gyttja’ о. s. v.

—- FSV. ‘гадит.

Fälern, se Шиш-оп 1.

-fa'illillgell, se Mofällingen. __

Fängen fäg4gen (Fangen GS 2 О 37; E_'engsen Allvins капа

[1852]) pâ gränsen mellan Byarums sn, Östbo hd, о. Ödestuge

sn, Västra hd Smâl.; äfven капай Sonarpsjön. Säkerligeu inne

hâller várt sjönamn ett Еву. adj. ‘газават, isl. ‘fengr1 autingen

i den aktiva betydelsen ’som kan таза, röfvaren, roffaren (af

människolif)’ -jfr t. ex. Резец — eller, mindrc sannolikt, iden

passiva ’ätkomlìg, lätt att taga’ (= ags. fange) —- jfr Nimmern,

Ànlmmeu. Fengsen, eg. Fängsjôn : Fängen = Frixen : Fryken

= Alsen : Alex1 о. s._v. Salnma Q_sammzrnsatta namn har тай]

äfven burits af Fängsjön (GS 4 О 30) О. Färnebo sn Vstml.

ock Fängsjöarna (4 Ö 30) Hudduuge sn Vstml. Man kunde vid

1) Ordet von: identiskt mcd isl. Fengr iSigurÖurkv. 2: 18; se Nor.

Uppsalastud. s. 199.
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девы senare отд dock äfveu тёлка pá härledning af Тег. fœnge,

sv. (шимпанзе, i hvilket fall namnet betydde ’fängstsjön’; jfr

betydelsen af sjönamnen Madkroken, Nistingen, Nyttingen,

Fisksjön (se Fisklösen) о. в. v.

Färgaren färßjarQn, äl'ven »fw/dern», väl motsvarande fœl'jan

(Hermelìn 1818, GS 4 Ö 36), pâ gränsen mellan Törnesfalla 0.

GrladhammarsI sznar, S. Tjusts hd Klm. Sannolikt har man att

Май frän en fsv. stam fœrgh. Denna är etymologiskt mâng

tydig. Till grund lör namnet ligger snarast ett fárgadjektiv af

samma stam som gr. nsgxo'g, парте; ’svartblá’, till hvilket äfven

ГМ. skogsnamnet Virgunna ställes af v. GIENBERGERl ook med

hvilketl sv. fisknanmet fama är n'aira besläktat (se Hellqu. Etym.

bem. s. XI ock 56- Filmen); i frâga om betydelsen jfr вши, Mörken,

Svnrten o'. s. v. Mindre sannolikt är frân formens synpunkt, att

namnet inneháller en afledning pá -g af germ. roten fer, ieu.

per- Тата’ i sv. fjord, fjärd о. s. v. eller _ med omljud _ i

isl. far n. ’farled’ 0. s. v., ock sälunda betyder пашней ’far

leden’ l. ngt dyl.; Мг under Farlůngen 0. s. v. Sjön â'u' emellertìd

icke oansenlig; затакт träñ'ande гоп-де en sâdan benämnìng

varit i fräga om de tre sjöarna гни-вен. Med ‘папке pá sädana

пашп som самец kunde man äfven шика pá en añedning nf

ctt ord rnotsvarande sv. dial. fax-g ’galt’ ook (med Vernersk

växling) sv. dial. far, Пи. farah o. s. v.; jfr fht. ortnamnet

Fargaha (Förstem. 2:4556). Ош en auuan möjlighet se under

Färgen (slutet). Emellertid manar den angifna uttalsformen med

1 till lörsiktighet, kanske 311- nanmets härledning att söka pä ett

helt {шпаг häll. _ Рт‘. 'Fœrghir.

Färgen.

1) Stora, Mellen- о. Södra, fäŕjen (Hermelin 1809, GS 138), tre icke obetydliga, delvis sammanhängande зубах i Färga

ryds 0. Femsjö socknar, Västbo hd Smäl. Namnet uppträder

säsom (‘бинта 1е‹1 i sockennamnet Färgaryd, fsv. Fœrghœrydh

(Feargha- SD III frän 1311); гид-вахта : Färgen = Unnaryd : Sjö

пашет Unnen o. s. v. I öfrigt má nämnas, att det il`sv. Гёте

kommande sjönamnet гудит: icke, sâgom Styñ'e Un.2 s. 103

fîìrmenar, âsyftar denna sjö, таи Fegen (se d. 0.).

1) Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phìL-hist. cl. CXLII.

8: 62.
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2) Stora o. Lilla.1 (Tuneld [П] 5: 15 [1790], Lindskog 5:

404 [1816], GS 1 V 36), en större ock en mindre sjö i Alingsås

ock Hemsjö socknar, Kullings hd Vg. : Färgenäs.

Vi ha här tydligen att operera med ett fsv. ‘Евы-3119 (~

'Fan-gm, se föreg.). Om härledningen se Färger-en. Att ordet

ursprungligen betytt 'fal-led' l. dyl., förefaller mig på grund af

form ock läge hos såväl 1 som 2 vara tänkbart. I fråga om

1 kan dock den möjligheten icke afvisas, att ordet bildats

af namnet å den i denna sjö utflytande выдан; dock kan

ju förhållandet äfven vara motsatt. Däremot är icke socken

namnet гашиша, såsom SIDENBLADH antager, besläktat med isl.

tiara ‘впала’. -- Af helt annat ursprung än sjönamnet Färgen

äro väl namnen гашении (GS 1 О 38) Hall. ock РВА-39361 (3 О

38) Smål., båda mycket små till omfånget. Man kunde dock

etymologiskt förena dessa namn, om man vågade utgå från en

stam fœrgh- med samma vokalisation som fht. fereheih, ä.-mht.

теге]: ’ek’, Vernerska växelformer till sv. trädnamnet fura, stam

гид-ь; jfr (?) sydsv. fere Тип-1181105’. Hit föres af v. Grienberger

ZfdA 46: 157 äfven det skandinaviska folkslagsnarnnet Реши

hos JonDANEs.

Färingen fäsrigen2 (GS 2 V 33) Näsinge o. Skee socknar,

Vätte hd Bohusl. I sjön ligger выпивал (jfr Bolmsö : sjönamnet

Bolmen, Hallarö : sjönamnet папы-ед o. s. к). Namnet är väl

en afledning på -ing- af isl. far n. 'farled' o. s. v.; jfr under

шпицев samt Риг-затеи, Färgen. Etymologiskt 'annu närmare

stede på sätt ock vis fht. ortnamnet гад-шва, hvarom närmare

Förstem. 2: 484. Man kunde dock äfven, ehuru med mindre

fog, tänka på fsv. fâr, sv. får; jfr i fråga om betydelse ock bild

ning Hönlngen, Mysingen, no. sjönamnet Fylingr ш. fl.

__ Färnen fäßrnen2 l. i allmogens uttal vanligare fuseren (GS 4

О 36), liten Видением sjö i Gamleby sn, S. Tjusts hd Klm. På

grund af uttalet fäsergn blir det naturligtvis mycket osäkert, om

man här har att utgå från den af GS angifna formen гам-цеп.

Dialektens ljudlagar torde snarare tillåta att identifiera namnet

med det förut behandlade вышел. Emellertid finnes stammen

farn- säkert i andra svenska vattendrags-namn, först ock främst

i namnet å den stora Färnebofiarden i Oster-Färnebo sn Gästr.

1) »Uttalas, som det skrifves»; akcentuppgift är ej lemnad.
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(GS 4 Ö 30)1. Denna har i fsv. tid sannolikt hetat ‘Раме.

Efter sjön har socknen kallats Färnebo, år 1343 skrifves Fer

nabo. Samma fsv. namn förekommer nog äfven i шиши-1185611

(Fernow s. 230, GS 2 Ö 31) i Filipstads landsforsamling (eller

Färnebo sn) Vrml., vid hvilken kyrkan Färnebo varit belägen

(se härom Fernow s. 230). Den тэта formen af detta namn är

Fernebo (Forssell Sverige 1571, s. 10__7). Slutligen spårar jag деп

öm. o. Nedre Вёл-пацан (GS 3 О 31) i Gunnilbo sn, Skinn

skattebärgs hd Vstml. : Färna., namnet å en gammal gård, år

1571 skrifvét Fernna. (Forssell Sverige 1571, s. 83). Det synes

mig nu antagligt, att detta fsv. Færne är en afledning på -inn

af den stam, som förekommer' i det at' Rygh Stud. s. 56 suppo

nerade fno. älfnamnct герц ock ijordnamnet 'Fax-ni. Stammen

torde vara densamma som i v. fara; jfr Farlůngen, Ранцы‘.

Mot den här framställda häl-ledningen talar dock i någon mån

soekennamnet Väster-Färnebo Vstml., år 1325 ock 1399 skrifvet

Fernabo (SD III, Styffe Un..2 s. 253), år 1353 Færnabo (Dipl.

dal. 1: 22). Här finnes nämligen icke någon sjö, som kan an

tagas i forntiden ha burit namnet Теше 1. ngt dyl. Däremot

är kyrkan belägen nära Vagnsån, som flyter genom socknen.

Bellander s. 108 antager for forsta leden i det västmanlándska

Färnebo betydelsen ‘Штатам’, hvilken härledning ju i alla

händelser formellt sett kommer ganska nära den ofvan före

slagna: v. ock sbst. färja äro nämligen afledda af stammen i fara.

_ Ordet hör däremot knappast till gr. триб; 'bmkig' 0. s. v.,

ehuru en direkt motsvarighet till detta ord finnes i svenskan,

nämligen fisknamnet шиш (Hellqu. Etymol. bcmerk. s. XI)2.

Fäl'velllul. Fäl'villl {агаты a (Fárveln Hermelin 1803; Fer

шеи GS 2 О 32; Ferfllen SGU Aa 56: 6) Nora sn, Nora bärgsl.

Vstml. : Färfhyttan (16874); af okänt ursprung.

Fñtlll'll fá3tur2n__(Fjäturn Tham Sthlm s. 7, Lex. 2: 373°,

Fjäturen sjön GS 5 O 32), liten sjö i Fresta sn, Vallentuna hd

1) Namnet behandlas här för jârnförelses skull. Gästriklands sjö

namn falla egentligen ej inom omrâdet för denna afhandling.

2) Se närmare under Fiil'gal'en. Ett пищит förslag till härled

ning uf dc tre namnen Färnebo har Fernow s. 356 f.; vissa partier

af framställningen sakna dock icke intresse.

з) Med samma акте ock ändelscvokal som i dialektens motsva

righet till rspr. Cirkeln.

4) Enl. handling i Norask. ark. 1: 594.
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Uppl. Ordet, som jag pâ grund af det nuvarande uttalet ieke

ansäg mig böra behandla under fj-, är ett s. k. »jämförelse

namn», motsvarande fsv. певиц m. ’fjätten boja’,__isl. 139151111

o. s. v.; jfr det likbetydande Fjuttrasjön (GS 5 О 33) Sdml.

Spár af summa namn finnas äfven i Norge (Rygh NG 3: 150).

I frâga om betydelsen jfr t. ex. Kedjen. Om uttalsformen

ш- vâgar jag ej med bestämdhet yttra mig, möjligen före

ligger här en obruten form. _ Fsv. 'F(i)œtur.

Fävren fevßren2 l. Fävern favßveriln (Fan-en Hermelin 1808;

Ранец GS 1 V 37) pà gränsen mellan Istorps, Kungsäters,

Grimmareds m. fl. soeknar, Marks hd Vg.; af obekant härledning.

Fôlingen, se Föllingen.

Följarell Горды-911 (Fylje 1369 enl. Tham Link. s. 442;

Följaren Hermelin 1810, Widegren 1: 597 [1817], Tham Link.

s. 29, GS 3 О 35) Ätvids sn, Bankekinds hd Og. Pä grund af

den l'rân 1369 uppvisade formen Fylje ha vi tydligen Aatt sam

manställa namnet med det al' Вши ponerade fno. alfnamnet

‘Руна’. Jag utgär frän en nominativform Fyli oek antager,

att sjön i äldre tid kallats 'Fylia (obl. kasus till Fyli), ‘Решал,

hvarefter analogiskt Fôljar(e)n uppkommit, pá summa sätt som

väl Öljan (<- 'Ylia : ТЕ) blif'vit Öljaren; jfr äfven Myssjaren samt

Став, Iljnn m. fl. Samma namn har iäldre tid möjligen äfven

burits at' Följesjön (SGU Aa 40: 13) Vg. Med afseende pá 336

namn pá -an jfr Aglnn, Eldnn o. s. v. samt afd. II. Namnen

ìnnehâlla snarast isl. oek fsv. fyl, sv. föl; jf'r det norrländska

sjönamnet Fölsingen, hvarom under ншш, samt det under Föl

lingen omnämnda fno. Fylingr, hvilket enligt Rygh NG 1: 185 är

ett vanligt namn pä insjöar oek vikar. Emellertid bör man äfven

uppehälla den möjligheten, att h'ár föreligga gamla vattendrags

namn af den ien. rot, hvaraf adj. full 'zir en afledning (se Fullen).

Fôllingen, Еще о. Ned1-e, вызывала eller Föllingurna {61311

gama? (fsv. »in stagno dicte fnlnnghe» SD 111 frân 1337; Föllingen

Broocman 2: 23 [1760], GS 3 0 36; Föllingarne _Hermelin 1810;

Fölingen Tham Link. s. 27) Kisa sn, Kinds hd 0g.:Föllìngsö.

Detta Föllingsö mäste vara. den f'rân 1417 omnämnda, i Шва.

sn belägna gârden Fyllingxhed(h)e, Fyllingxhedis (quœrna.)

SD NS 3: 205, 206. Dessa gärdnamnsf'ormer visu hän pá ett

1) Rygh NG 1:10, 101; 2; 9, 354; 3:113.
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y.-fsv. sjönamn ‘Fy11inger. Här föreligger en mellanled mellau

nsv. Föllingen ock den äldre formen, som enligt uppgìften frän

1337 varit Filungerl, 111211111п 'Fylunger2 uppstätt genom ett slags

u-omljud, till hvìlket det labiala uddljudet medv'árkat. Möjligen

hal' dock hufvudtonvikten legat pá sufñxet, i hvilket fall öfver

gängeu i —› y äl' att jämföra med de af Kock Sprâkhist. s. 271'.

anfórda fallen. Dock blir med detta antagande 11 ‹— 1 svâmre att

förklara; jfr fsv. решив ock pa'enning 00k andra af Kock Ark.

5: 67 samt i där cìterad litteratur anförda fall. Om emellel'tid

geminatan i {ёж 'Fy11inger, nsv. Föllingen uppstätt genom ljud

lagsenlig utveckling eller pä analogisk väg, kan jag ej bestämt

зада. Emellertid má framhällas, att det jämtländska socken

namnel Föllinge äl’ 1410 skrifves Filings, 1462 a Fölìngom,

1544 Föling, 1700 Föhlinges. Socknen har enligt OLssoN upp

kallats efter en insjö, hvars namn sälnnda 511- мешаем med det

östgötska. Om härledningen af värt sjönamu se under Filingeu.

Det tycks ej kunna sammanställas med fno. Fylingr, enligt

Rygh NG 1: 185 vanligt пашп pá sjöar ock ушат (se Följnren).

_ Med orätt ser Lundgr. Fsv. personnamn pá -ing о. -ung s. 13i

de nämnda östgötskav gärdnamnen ett mansnamn Шиш; 1. Filing.

Fölsingen, se under ншш.

Förelen, Se Törn.

Föret, Se Furen.

Förlàngel1_ fößrlog2gen.

1) (GS 3 O 39) Vissefjärda su, S. Möre hd Klm. :För1àngsö,

sannolikt af Fërlůngssjö.

2) (GS 3 39) Ekebärga sn, Konga. hd ВШИ.”

3) (GS 3 35) Malexanders sn, Göstr'lngs lld Og.

4) (GS 3 О 35) Ulrika su, Vifolka lld Og.; näl'a Asp, Halb,

Värmlàngen.

Summa namn f`órelìgger enligt min mening i gärdnamnet

Förlàngs кип-п i Algutsboda sn, Uppvidinge hd Smäl., alltsá

icke synnerligen lângt frän панацеи 1. Namnet skl'ifves är 1466

00k 1480 Förlangx qvœrn (-w-), 15011 Forlongx шит-113. Man

l) fñlung'he är en dntìvform. Jfr äfven det à salnmu Ställe nämnda

ortnamnet Fllinxebro.

2) Jfr phylingxhethœ (SD 3: 4 fràn 1311).

3) Se P. OLssoN Sofknar of/z заметит’: i fänd/aud: Мл.

4) Vadst. kl. jordeb. ss. 199-200.
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har alltså att utgå från ett y.-fsv. sjönamn ‘Рт-Шивы, af äldre

'Fyr-(DIanger. Med afseende på den fsv. öfvergângen -yr- —›

-ör- se Kock Ark. 9: 50 följ. Något tveksam, om ordet bör föras

hit, blir man dock på grund af skrifningen Frölangx år 14471;

men sannolikast är väl, att här едите] föreligger. I annat fall

skulle Frö- —› Frö- kunna förklaras enligt Nor. Aschw. gr. ё

339‚2. Namnet har antagligen syftat på en icke långt från

stället belägen liten sjö.

Ordets första led är säkerligen fsv. {Ух-1 'furuskog'; jfr Fy

rísio —› Försjö, hvarom närmare under Far-en. Jfr выдающег

(: sv. dial. böke n.) samt den i närheten af2 belägna прицеп

ock for öfrigt Björk-, Ek, Tal(l)lůngen о. s. v. — Den fsv. for

men har tydligen varit ‘Ем-пышет“.

Gafvelbarken3 (GS 4 Ö 30), liten sjö i V. Färnebo sn,

Vangsbro hd Vstml., nära Gàr- ock Stenbarken. Sjön har erhållit

sitt namn på grund af sitt gafvelformiga utseende. Namnet är

sålunda bildat af sv. вши, fsv. isl. gufi, liksom namnet å den

i Sdml. belägna något större, men på alldeles samma sätt

formade Gafvelsjön (GS 4 О 32); jfr äfven Gafvellângsjön

(GS ö О 31) samt Gafvelån, äldre ‘выпав, hvarafstadsnamnet

Gane, fsv. Gævle, bildats. Såsom senare led ingår samma ord

i sjönamnet Örgafveln. Om senare leden se Barken. Med af

seende på betydelsen må den i samma socken belägna Viggen

jämföras.

'Gafvellången har säkerligen varit ock är möjligen ännu

namnet ä den tämligen stora sjö i Fasterngu sn, Sjuhundra hd

Uppl., som af Tham Sthlm s. 227, GS 5 О 31 kallas 6112791

långsjön : отец se för öfrigt föregående namn ock Längen.

Gagern gaßgersn (GS 4 O 36) Törnesfalla sn, S. Tjusts

hd Klin., nära sjön (Зависти : Gagersrum. Såsom ingående i

l) Vadst. jordeb. s. 200.

2) Gårdnamnet Fórlángso bevisar dock intet för sjönamncts starka

böjning : s kan mycket väl vara en räst af det ord för ysjö', som

sannolikt ingått i namnet. Bevisande äro blott de fsv. formerna af

namnet Forlangskvarn.

3) Uttalsuppgift är ej leinnad.

Sr. Мидии. XX.I. 11
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detta gàrdnamn är dock sjönamnet betydligt tidigare uppvisat:

(Зацепит (1405) ock Gawrsrwm (1405) i SD NS I, med -w- <

-gh- säsom i t. ex. удач. :iuva ‹— tiugha, nsv. Lofö ‹— fsv. Logho

о. s. v. Med afseende pá denna ljudutveckling se Bâfven. I

fräga om det i gârdnamnets Юта. led uppträdande r jfr Darsbo

‹- fsv. ‘Загни-513061111 (se Dngnren), Bunnersrum (se 'Runn1r),

шиш-агат (se ’Vidhir) o. s. v. Ordet innebáller samma stam som

tölj., där härledningen närmare behandlas.__- Fsv. ‘вишь

Gagnern gagsneŕn (Gegnern GS 4 О 36) strax sydost om

iöreg. Namnet innehäller stammen i fno. gagn- ’emot’, шт:

svarande fsax. вещиц fht. завал, gçgin ’gegen’. l sjönamnet

(Завет förekommer samma stam utan nl. Anledningen till

namnet är densamma som för Antvarden: namn ä tvà mitt emot

bvarandra belägna sjì_ì_ar; jfr äfven Vedern. Därenlot synes nam

net Gagnesjö (GS 2 O 41) i Villands bd Skä. kräfva en annan

härledning; väl Шуга Gagnàn, som faller ut i ‘Ищет. Ordet

ваги ’emot' ingâr äfven i bynamnet Gagnet mitt emot den gamla

byn Västby i Ängml. (Nordlander Ängerm. баксу. s. 14), fno.

Завидев i motsats till Heimnes (Будь NG 2: 197, jfr ат". arb.

s. 331). Osäkert är sv. Gagner, fsv. Задавая‘ (1325). Нов Förs

tem. 2: 545 anföras мышца ortnamn säsom Gaginbech, Gaf

ganhaim, hvilka F. anser kunna vara bildade af den ГМ. mot

svarigbeten till detta ord?.

Gallen (Dahl Carlssk. Socbn 1779)ß Karlskoga sn, Karl

skoga bärgsl. Vrml.“. Namnet innebäller stammen i sv. dial.

gall n. зевоты-ждать stämma’ (jfr нападал ’hundskall’ Rz

s. 228), isl. 38.11:- adj. ‘маты ljudande'5, som äfven ligger till

grund for den senare leden i sjönamnen Skrikegallen ock (fsv.)

1) Jag ser ingen nnledning att {бы namnet till det under örgnggen

omtalade adj. завет, hvilket nnnars formellt läge närmsst.

Айва i гм. personnamn ingůr det, sàsom Gaganhard, (Зав-ап

wart (Zimmermann Bezz. Beitr. 23: 268).

з) Enlìgt Norask. ark. 2: 400.

4) Jug bar för öfrigt icke erhâllit kännedom om huruvidn namnet

ännu fortlefver.

5) Detta adj. förekommer enligt handskrifternas smnfällda vittnes

börd i Haustlgng 1: l, (151- Wisén (Jann. поп. 1: 9 utan tillräcklig grund

ändrat galla till ваша. Se äfven Wedstein Ark. 15:161. Vidal-e

erinras om isl. запоры: (om örnen, Wisén : op-; se Open).
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'vidngamei-_samt fdr den Юта leden i G__allasjön (GS 3 Ö 37),

Gausjön (2 О 40, 4 О 37), вещам-сев at' Ostersjön, vid Hargs sn,

Fröâkers hd Uppl., Gallán Blek. {гав Gallsjön ook ä.nsv. Galle.

giöll (BSH 29: 63; jfr dock Lundgr. Sv. lm. X. 6: 61). Bland

dessa шейх‘ sannolikt Gallasjön frân ett osammansatt namnfsv.

‘еще. Jf'r det шутка namnet isl. GQll i (За-штаты str. 36.

I {гада om betydelsen erinras om de besl'áktade вышел-ед, (ЗЫ

len (i Djup-, Lìllgällen) samt Tjutingen, Vinen о. s. v.

Galmal'ell galßmargn (Galllnaren Hermelin 1810, “Нагрев

_1.: 337 [1817]; Galmaren GS 3 О 35‘) Kättilstads sn, Kinds hd

0g.:Ga1m(e)sás. Namnet äx' en añedning af sv. dial. ваш ’skrik,

rop, larm’ (Rz s. 228), fsax. fht. вып: ds. Substantivet är blott

uppvisat frân nordsv. dial., men шьет galma. ’skrìka, ropa Шт,

larma’ förekommer b1. a. just i Og. Här tîìrelìgger tydligen ett fsv.

‘выпи, тати hör fsv. gàrdnamnet ‘выпив asa. säsom Lygnis

asa : 'Lyghnir (se Lygnen) о. s. v.; jfl' omljudsformen -gelmir

i isl. vaögelmir, mytisk älf”, samt isl. Hvergelmir egentligen

’гаивс1ле1‹евзе1’°. Substantivet ванн är bildat af v. gala. Spär

af ett till detta värb hörande älfnamn, ‘ешь, finnes iNorge; se

Вуз!) NG 2: 753. Med at'seende pä den i sjönamn ytterst vanliga

betydelse, som ìngär i вышел-ед. se utom de besläktade Gallen,

вышедшая ook Gällingen (det senare dock nágot шьем) äfven

Bjälmen, Щиты-оп, Kärmen, Шип-(2), Tjntingen, af hvilka, âtmins

tone de tre törstnämnda ocksâl i frâga om bildningen erbjuda

analogier. Frän ty. mà antöras fht. вешаешь, hvilket af Förs

tem. 2: 570 riktigt töres till шт. gelster ’högt klingànde’ ook

Шиша. är besläktat med de här ant`órda vattendragsnamnen af

germ. basen gab, ge1. —- Fsv. ‘(Задаш- (utan omljud liksom

тещ, fno. Aspir, Laum- 0. s. v_).

Gallien gal4ten.

1) Stora о. Lilla (GS 1 V 35) ша smä sjöar i Шёл-тише

an, [Шалая-Шине ha Boh.

l) Gnllmaren hos Tham Link. s. 948 samt à Höjers karte můste

bero pá tryckfel eller etymologìserande ombildning.

2) I den äldre eddan, Sgkv. Fáfn. 2, str. 4.

3) Sá с. ex. Meyer Germ. myth. s. 87. Den af Falk Aarb. fnoO

1891, s. 283 ŕrßmställda härledningen : ’eg. пчел-зашит, d. v. s. gam

lingen bland Ишак’ kan jag ej skânka tilltro.
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2) (Grau s. 66 [1754], Tham пук. s. зо, Gs з Ö 32) мог

vik af Mälaren1 i Snäfringe m. fl. hzder Vstml.

Namnet innehäller sv. galt, fsv. цацек, isl. gçltr о. s. v.

’eber’. Jfr Ga1t(a)sjön2, зашит (GS 2 Ó 32), Ganan i Blek.,

no. Galtetjernet (Hedmarken)s samt den fno. älfnamnsstammen

Ga.1t, om hvilken se Будь NG 1: 23, Personnavne s. 78. Med

afseende pä. betydelsen erinras om sjönamnet Ornungen ock det

grekiska ñodnamnet Kaîvvpoç, biiiod till Maiandros i Lydien 4. Jfr

för öfrigt Hjorten, 0xen о. s. v.

варен! ва4реп1 (Gapeln ‘Гниет s. _197 [1741]; Овраги

Lotter c. 1750, Fernow s. 17 [1773], GS 1 О 32; Gappen Cohrs

atlas), ansenlig sjö i Nyeds ock Väse bzder Vrml.:Gaperud.

Namnet är med aüedningen 1 eller r bildat af fsv. gap n. ’gap,

öppning’, isl. gap о. s. v. Samma stam 1115111- i fsv. gärdnam

net Gapsyöf’ Tveta hd Smâl., naturligtvis af ett likabetydande

sjönamn, ook väl äfven i det шутка. älfnamnet GQpul i Grim

теша]. Ordet gap fórekommer äfven i nägra af Falkrn. s. 41

anförda skânska ortnamn. I (‘х-21321 om betydelsen af Gapern

hänvisas till det besläktade варен samt för öfrigt Швеи, einen,

Glmmen, (антиква, Glupen, Glypen, Gläppen, Söljen (det sista dock

os'ákert). Fick Bezz. Beitr. 22: 57 omtalar ett grek. ñodnamn

Aánog, af Nino; ‘дар, svalg, häla’, hvilket sälunda erbjuder en god

analogi.

Glll'bärkell, ве Gärbnrken. __

Gßl'pell gar4pen (Сменив S. 393 [1748? 1774], GS 3 О 37),

Щеп sjö i Virserums m. fi. smar, Aspelands hd Klm. Ordet är

sannolìkt detsamma som det likaledes i Klux. förekommande

gerp ш. ’mager ock utsliten häst’ Rz, hvadan namnet kunde

ansluta sig till den ieke oansenliga grupp af »nedsättandw namn

pâ sjöar, som i öfversikten meddelas. En intressant parallel]

erbjuda namnen ä följande i allmänhet ytterst smä vattensam

l) Har i шаге tider ‘шт betydligt större; jfr Styffe Un.2 s. 247

not 2.

В) Gs 3 С) 40 2 ggr, 2 O за, 1 v 37 : Galtholmen, 1 v 36.

8) Rygh NG 3: 185.

‘) Fick Bezz. Beitr. 22: 68.

5) Vadst. jordeb. 1500, s. 88.
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lingar: докажи‘, Acktjarnî, fsv. »i вины-пат frân 1492 pá

gränsen mellan Vika ock Sundborns sznar Быт-11:13:37. dial.

akk ’mager, dälig häst’ (Vg. Hall. Häls. enligt Rz), УЗЫ af fsv. ak

n. eller вне:- ш. (z мы? jfr fsv. skiut n. „131. skjòtr m.). Ordet

har выпада varit vida mera spritt, än hvad hos Rz uppgifves.

êck- i sjö- ock tjärnnamn förekommer nämligen i Vg. Nke

0g. Sdml. Uppl. Vrml. Vstml. Dalarna ook Häls. Hvad nu

ordet дыр ’mager, utsliten häst’ beträñ'ar, bör det till sin här

ledning antagligen icke skiljas frän sv. dial. вал-рог m. ’skräfiare’

Rz, no. garp ds. Aas. Ross, fsv. нагрет ’tysk som vistas i Nor

den, затакт som smädenamn pá tyskar frán hansestäderna’ (bl.

a. i ortnamn, t. ex. Garpetornit vid Kalmar Södw), isl. ватт,

hvilket äfvenledes användes om de tyska hanseaterna, men ocksà

bade betydelsen ’oförfárad man’ Fr?. I betydelsen ’tysk’ ingär

Ordet i namnen__ сирени-ее, kììrr i Vists sn 0g., ook Garp

чад-паша (GS 3 О 31) Vstml. Hvad ешь-решите: beträiïar, 8:11- om

detta den berättelsen, att det fàtt sitt namn efter затрат eller

tyskar, som bär i Гоша tider blifvit slagna: hufvudskallar, män

niskoben ос]: hästskor, som i senare tider blifvit funna, äfven

som den omständigheten, att kärret ligger invid nägra sandäsar,

där iîîrskansningar synas ha val-it anlagda, tala för att 1151- ett

fáltslag вши. Jfr багра mosse hos Ol. Magni (Lidén Ark.

13: 34). Man kunde däriör ocksâ — ook kanske med fog -

antaga, att äfven Сырец uppkommit дают‘, ш en »garp» om

kommit i sjön; Л!‘ Mlirrsprängnren, Silfköpnren, Svensken 0. S. V.

зарницами hafva under alla omständigheter säkerligen blifvit

benämnda eiter nägon eller nägra af de i detta landskap sàsom

bärgsmän bekam-a »garparna». Jfr Юг öfrigt Garpenbärgs 531111

ock kopparvärk i Dalarna, Garphyttan, `Загни-111;йтуввнпге

sn Nke, (затрепана, järnbruk i Arboga sn Vstml., samt Garp

hagen (GS 4 0 34) Sdml. Ordet ingär äfven i i'sv. personnamn,

t. ex. Laesze ock мятые Garp. Det västmanl'ándska tjärnnamnet

вех-рамп är till sin uppkomst att jämföra med t. ex. namnen

ä de likaledes i Vstml. belägna башен ock smäsjöarna Not

1) Gs 1 v36,2034,5033,10322ggr,3031,4031

samt Räâf Ydrc 5: 14 2 ggr.

2) Gs 2 O зимним-г, 3 Ó 31 samt 4 O 27.

3) Dipl. dalek. l: 148. 4) Lex_ 3:12_
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bindare, Bkomakagß, Skräddab, Tjuftjärn, Smedsjön 0. S. v.

samtliga ä GS 2 О 31. För öfrigt erinras om no. gärdnamnet

Tysksœteren, едет tyskar som varit апатита vid Kvikne brnk

(Будь NG 3: 435). Nu bör emellertid beaktas, att i Norge

fìnnes ett Штата сыра‘, som säkerligen icke - ätminstone

direkt - har med Тет. garper, isl. garpr att визжа. Däremot

är det utan tvifvel stambesläktat med detta. Det hör till no.

garpa мода, skryta, »skvaldre»’ o. d. samt är sälunda till be

tydelsen att sammanställa med de no. älfnamnen Gaule, Шпана,

Skrika., вкушаю 0. s. v. Naturligtvis bör ej den, dock паза

möjligheten afvísas, att vàrt sjönßmn direkt bör f`órbindas med

detta älfnamn; se öfriga betydelseanalogier under afd. III.

Gasslàngen (sannolikt) gassslog2gen.

1) (_Gasslángen Lindskog 5: 308 [1814], Gs 1 v 36) тел

sjö i Torpa sn, Vedens hd Vg., med sumpiga stränder ock 0m

gifven ai' skog.

2) (Ges Längen GS 1 V 36) Щеп sjö i Bälinge sn, Kul

lings hd Vg.

Dä шаге former saknas, är det vanskligt att yttra sig om

ordets härledning. Den fsv. första leden kan vara gás- спет-даге—

(jfr Garsjön i Vättle hd, GS 1 V 36, бах-винт Vrml. 1 О 31)

eller till ос]; med gäs (jfr vg. Asunden), i hvilket senare fall

(Змеи, Gässnngen böra j'zimfóras. Möjligen ingár ватта. ord i

första leden af Gaslundasjön, se under Örlunden.

Gellìllgell, se антиген.

Gersken, se (Штыков.

Getarenn девиц-‘дн (Getar[e]n Hermelin 1802, Tham Sthlm

s. 20, GS .5 О 33; Getran SGU Aa 50:6) Grödinge sn, Svart

lösa hd Sdml. Namnet, Гну. ‘ваш, är bildat afdjurnamnet

Те". sv. get f., isl. geit, got. ваш О. s. v. ock betyder ’getsjön’.

säsom Älteren betyder ’svansjön’. Л? fsv. Geetsyoœbakkœ)

{таи 1349 (SD 6: 135), nsv. сатане, Get(e)tjärn3, Getepollen

(GS 2 V 33), fno. Geitasjòr (Будь NG 2: 41), isl. ваша (se nedan),

Пи. Geizbach4; äfven erinras om det i Hrynhenda Sturlu ош

1) Se Будь Personnavne s. 80.

23683040, 2039,4035,30342ggr,4034 new.

ggf, 2 v 33, 3 О 31.

3)Gs1v36,2v33,1v32,3030.

4) Förstem. 2: 546.
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talade вешки“ i Halland. Formen вешал beror —- om den

någonsin använts i det talade språket -— pá anslutning till nam

net â den i närheten belägna sjön Uttran. Ä andra sidan har

möjligen afledningen i Getal-en invärkat på namnet å den lika

ledes i grannskapet befintliga Axaren, af äldre “Алкаши?” Lik

nande betydelse hafva äfven Bockasjön (GS 1 V 36, 2 0 34),

воспеты-ц (2 V 34): sv. book; däremot har Bocksjön på grän

sen mellan Kinds hd Vg. ock Gunnarps sn Hall. i fsv. tid hetat

Boksior (VGL IV. 10). —— Djurnamnet get ligger äfven till grund

för sjönamnet Geten, men betydelsen af detta ord bör kanske fattas

på annat sätt. Det finns icke tillräckliga skäl att föra något

af dessa namn vare sig till lit. âaidåu 'leker' (jfr Leken) eller

till lit. gëdras, замша 'ljus, klar’. Om sv. get i sin tur bör

fórbindas med den lit. stammen âaid-, är något шатра jag ej

inlâter mig. Slutligen må nämnas, att den isl. Geitá. har ett

mjölkhvitt vatten. Man kan sålunda tänka sig, att i något eller

några at' ofvan anförda fall vattnets färg gifvit upphof till nam

net. Härom har jag emellertid ej erhållit några upplysningar.

— Fsv. 'Gêtir, motsvarande isl. ‘ваш:- (alltså till stamord ock

bildning identiskt med det i Gripisspa förekommande person

namnet Geitir). __

десен je4ten (Hermelin 1810, GS 3 О 34), liten sjöi Vånga

sn, Finspånga läns hd Og. : Get(e)torp; af sv. djurnamnet get, se

föreg. Betydelsen är dock, om akcenten har gamla anor, kanske

icke som hos detta 'getsjön', d. v. s. ”sjö där getter bruka uppe

hålla sig' (jfr Bock-, Hjort-, Älgsjön о. d.), utan namnet hade

i så fall snarast, såsom Get-ryggen nedan, afseende på formen

(eller färgen? jfr hvad som yttras om isl. Geitá ofvan) ock borde

i alla händelser närmast jämföras med sjönamnen Bjuren, Björn,
Hjort/en, Svan, Ulfven, Uren o. s. v. Geten l: Getaren = Alten :

Ãltaren 2 Hjorten : Hjortsjön o. s. v. Jfr ett liknande förhål

lande under Linden ock Linnen. Emellertid må framhållas, att

därest gårdnamnet Gettorp härstammar från fsv. tid, hvilket

afgjort är sannolikast, det visar hän på ett нутации ’Getez

'Getaporp. I så fall måste akcentförskjutning ha ägt rum,

ock namnet har samma betydelse som Getaren, till hvilket det

förhåller sig, som ‘Витке förhåller sig till ‘ветки, fno. 'Aspi

till 'Aspir 0. в. v.
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Getryggeu jeßtrygggen (enligt uppgift) Gärdserums sn, N.

Tjusts hd Klm. Sjöns konturer skola — enligt uppgift till

lektor M. F. LUNDGRBN —— frân en af de vid stl'änderna belägna

höjderna f`órete en släeude likhet med öfre delen af en getkl'opp,

ook lektor L., som frân ватта höjd iakttagit sjön, anser äfven

ledes, att en viss likhet Fórefìunes. Namnet kan sâlunda j':_i_mí`óras

med höjdnamnet Galtryggen Eda sn, Jösse hd Vrml. Afvensâ.

má erinras om sjönamnen Björnklammen ook Svinbůgen.

Gigeln, supra, jißgelßn (Tham Link. s. 26, GS 3 О 36) Kisa

su, Kinds hd Og. Namnet ёл- kanske en utbìldning af ett fsv.

adj. ‘3151191- ’gapande’ af lf’ ghi; jfr de besläktade шпал, Gimmen,

Giningen. Ett got. adj. ‘gageigs cg. ’inhians' ansättes (som

grundord till v. завешан) af v. GRIENBERGER~1 Med sv. завешан

’med tänderna. skjutande öfver hvarandra’ ock sv. dial. ’gigla

’böja ut taggarna i ett sâgblad’ (om hvilka 0rd se Tamm Et.

ordb. ook Grip i Sv. lm. XVIII. 6: 58) kan namnet af semasio

logiska экз] cj gärna sammauhänga. — Fsv. 'GigiL

Gillell jilßlen2 (GS 4 Ö 37) Hvena ock Tuna smal' Klm.

:sv. dial. еще ’hâlväg, bärgsväg’ о. s. v. Boh. Rz, no. isl.

gil 11. ’klyfta, гешпа’ (jfr isl. Giljá), 110. gila ’smal dal’ ~ isl.

geil f. ’klyfta' 0. s. v., 0m hvilken stam se närmare Nor. Sv.

etym. s. 36. Ordet 'ál' rotbesläktat med sjöuamnet Göljan samt

pä längre häll äfven med Gimmen, Giningen; jfl' med afseende pä

betydelsen för öfrigt sjönamnen Gapern, варен, mämmingen,

Refven, Ryfven о. s. v. Hit hör väl äfven стащат (GS 2 V

33) Vrml. Samma 0rd ingâr vidarc i fsv. Gilb'yœrgœ наехал,

1111 Giubärga h. Vrml. Namnet Gìllertjärn (1 0 31) Vrml. är

däremot bildat at' sv. giller, fsv. впав;- n., эй som ocksä. jämtl.

Gillerân2; jfl' попадёт о. d. ._

Gimmen диктант2 (GS 1 О 35) Hvalstads su, Vartofta hd

Vg. : Gimmened. Sjöu, som äfven kallas Gimmesjön, är en пс

Vidgllillg af Tidan, hvilken fiyter genom den, ock är delad i tvâ

bassänger med en grund vassrygg i mitten. Ordet kommer af

samma stam som sv. dial. ugnsgima. ’järninfattuingen kring en

ugnsöppning’, no. gîma. ’öppuing, выл-а’, isl. gímaß f. ’gnp, svalg'

1) Sìtzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phiL-hìst. cl. CXLH.

8: 81 f.

2) Nordl. Sv. lm. XV. 2:14 f.

3) Om den lânga vokalen jfr Grip i Sv. 1m. XVIII. 6:47.
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м îsl. гейше, geimr ds., en m-añedning af ieu. Y ghi ‘вара’, om

[тиши för öfrigt Íöreg. ook följ. sjönamn samt Persson Wurzel

erw. s. 178 mä jämföl'as. Samma namn bär äfven en sjö i Gagnefs

sn Dalarna, under denna form l'edan upptagen hos Tuneld s. 101

(1741). Hit höra väl äfven fsv. Gimn, Ной i лёта. (_SD frän

1324), samt (пни) Giman Bjuràkers su Häls. Pâ Шиш häll

besläktat är sjönamnet Gömmaren. Jfr Юг öf'rigt Gnpern ock

därunder anförda namn. — Gârdnamnet Gimmened tycks vara

bildat eller bafva i'ätt бедна sin form i senare tid, dä sjönamnet

redan erhällit best. slutartikel; se afd. II.

Gillingen ji"nigen?l (Лиши) (Giningen Tuneld s. 27 [1741],

Hermelin 1801, GS 5 О 30; Ginningen Hermelin 1802, Вашей‘

1: 6 [1804], Tham Sthlm s. 250), mycket lâng ook smal samt

запада grund sjö med ì allmänhet jämua stränder, pä gränsen

mellan Bladâkers ook Faringe шпаг, Närdinghundra hd Uppl.

Naumet innellâller säkerligen samma stam som îsl. впиши; t'.

`gap, Иуда’ („вар var giununga»)1; jfr äf'ven mbt. ginunge f.

’hälvete’ samt för öfrigt no. gina ’öppning, skära', isl. gina

1заря.‘ о. s. v., ags. gin ‘ед. gapande; уйми-асы”, mht. gin ’gap’,

iriska gin ’mun’ß o. s. v. Ordet har sälunda summa betydelse som

de pá längt häll besläktade sjönamnen Gillen, Gimmen, där

ватта rot utvidgats med resp. 1- ock m-añedningar. Stam

men gin- ’gap(a)’ ingár äfven i sjönarnnet Сипаи (GS 3 О 30)

:Ginanbo (вшей ett fsv. (назвав?) Söderbìirke sn Dalarna.

Möjligen fìnnes ett no. älfnamn af' samma stam; se Rygh NG

14: 247. —— FSV. 'Gìn,‘,ng-.

GiSen ji4sen.

1) (Gisen enligt uppgìf't; Gisan__Tham Nyk. s. 14) Väster¢

ljungs sn, Hölebo hd Sdml.; ä. GS 5 О 33 kallad GiseejönzGise

torp, Gisekvarn. Detta senare namn har jag tìdigast funnit

frân 1418 (SD 3: 336, 337) under forglen Gisio quœrn (-v-).

2) (БЫЛОЕ 1: 10 [1804], GS 6 О 31) Edsbro sn, Närding

hundra hd Uppl.

3) se Glssen nedan.

l) ДЕ? Mogk РВВ 8: 153 f., Golther Germ. myth. s. 511, Meyer

Germ. myth. s. 87, Gering Glossary

2) Användes om hafvct, t. ex. Beowulf v. 1552 Heynes ed.

3) Zupitza Germ. яиц. s. 203.
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Man synes ha att ntgä frän en sammansättning med sjö.

Hvad första leden betyder, är ej gott att säga. Finge man an

taga ett äldre 'Gis-sic, kunde man шика pà en afljudsform till

isl. geisa (»geisar eimi ok aldrnari» Vçluspá) ’storma, rasa’. I

ей fall stode Gisen 1 1 ett slags motsättningsförhâllande till sjö

namnet Unan liksom Gisen 2 till Lyan. Sjöarna Lyan ook Unnn

äro bâda ganska obetydliga i förhällande till sjöarna Gisen.

Hit bör väl äfvèn föl'as Gisasjön (GS 3 О 40) Blek. : Gisaryd.

Emellertid är det kanske försiktigast att utgà f'rän ett Gì,

hvilket möjligen förutsätter ett substantiv med betydelsen ’gap,

svalg’; se besläktade ord under Gimmen, Glnningen.

Fsv. 'Gislillgel°, se Gisslaren. __

Gissen jis4sen (швец Hermelin 1818; Giesen GS 3 О 37)

Vimmerby sn, Sevedes hd IglmJGissemâla (Gieemàla Her

melin). Jf'r шве-55611 (GS 4 О 37) Klm. Namnen ha завы-1131211

samma ursprung som Gisen ofvan. Efter sjön har en inärhetcn

bel'ágen höjd benämnts Gissekalle. Namn à bärg o. d. äro i all

mänhet sekundära i förhällande till namnen â de sjöar ock

floder, vid hvilka de ligga.

Gisslaren шатен. _

__ 1) (Gislan Lotter c. 1750, Rudlofï` 1: 11 [1804]; Gisslan GS

5 О 30; вши-ед Hermelin 1801, Tham Sthlm s. 12) milsläng,

myeket smal sjö i Нац-35 sn, Frösâkers hd Uppl. : Gisslartorp,

Gisselbol. Detta sjönamn ville man naturligtvis gärna samman

ställa med det fno. älfnamnet Geisla, hvarom se Rygh NG

2: 265 m. fl. ställen. Denna stam Geisl- bade dä blifvit Gissl-,

sâsom isl. geisli m. ’sträle' i fsv. motsvaras af gisle, isl. geisl

af fsv. gisl, sv. gissel. Pá summa sätt har ett nf samma älf

namn bildat no. gärdnamn :lr 1723 formen Gisledall. Pä grund

af sjöns säregna form synes det mig högst sannolikt, att nam

net bör härledas ur f'sv. giel f. ’eg. staf, gissel’, isl. geial rn.

’staf för skidlöpare’, fht. geis(a)la f. o. s. v. Betydelsen erinrar

om den hos sjönamnen Bjälken, Sperren, Stookaren eller kanske

ännu närmare om den hos Spjuten oek fsv. sjönamnet 'Ger(e)

(se запев). Ett stöd för denna förklaring är det nämnda no.

älfnamnet Geisla, hvilket Rygh Personnavne s. 89 anser впал-1131

böra härledas ur isl. geisli i den ursprungliga betydelsen ‘staf";

1) Rygh NG 2: 309.
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jfr выпивал, Stokkaaen, Stangaaen. Dock má framhällas, att

det ieke alltid är formen som gifvìt anlednîng till att vatten

drag uppkallats efter ord, som betyda ’stäng, stake’ o. d.; se

under Stab. Samma härledning hör äfven antagas för Gise

laren 2, Gisselsjön (GS 1 V Vg. ock Gìsseltjärn (1 V 32);

jfr fsv. Griislaströml (1447) Olmestads 811, Vista 116 Smäl.,

Giselsjön, omnämnd ì en jordebok ä1°16712. Af dessa först

nämnda sjöar har visser-ligen ingen i päfallande grad den för den

uppländska Gisslaren utmärkande formen, men sinsemellan jäm

förda äro de hvarandra. tämlìgen lika. Jag tror huru som hälst

icke, att det fìnnes nàgon anledning att för dessa namn söka

nágon anuan häl'lednìng än den här framställda, Med lit. gaistas

’schein’, lett. gaisma ’licht’ äro de sannolikt ej besläktade. Man

kunde äfven tänka pá den i fht. ñod- ook ortnamn förekom

mande stammen gisal, t. ex. (Мамаша, nht. die Giesel, flxt.

Gisalpach o. s. v.“ Doek torde det vara säkrare att törbinda orden

med det fno. älfnamnet. _ Dà en hel mängd Ila-mn pá vatten

drag äfven uppträda som önamn, är det troligt, att samma stam

(med afljudande Vokal` jfr fsv. Giislaströmnofvan) äfven ingär

i t'sv. Giisla (SD IV t'ràn 1338), nu одеваю Og., samt (ленивец,

ö i Östersjön (Tham Sthlm s. 241). Frän Gisslaren flyter

Gissleân, hvilken sannolikt ГМ: sitt namn efter sjön; jfr Al

stern, Fryken. _ Рви 'Gisle, hvartill Gisslan ё: oblik kasus;

jfr Edslnn, шали о. 8. v. Den nuvarande formen beror pá ana

logìsk ombildning.

2) (Gis_1aren Beskr. öfver Björkviks sn 8. 17 [1823]; Gis

larn GS 4 O 34) Björkviks sn. Jönäkers hd Sdml. : выпивают.

Pä. grund af gârdnamnet är det högst sannolikt, att sjön i äldre

tid hetat Giqlingen (fsv. 'Gislingr) = Gislingen, ö i Mälaren

(se ofvan). Namnets senare del har ombildats under` inflytande

at' sjönamnen Enaren, Näsnaren, Viggaren о. 8. v.; jfr 111111111

gen, Yxningen. Härledningen är densamma, som antagits för

(Нагим-ел 1.

Gissmunnen j'i'sssmungnen (Gissmunnen Wieselgren 3: 263;

Gismunden GS 2 О 37) Hultsjö sn, Västra hd Smäl. : Gismundè

гоп-р (af allmogen uttalat »jisstol-p» eller »jissmatorp»), fsv. Gis

1) Vadst. jordeb. 8. 79.

2) Fagerlund Lösens о. Augrums stnar Blek. s. 107.

з) Förstem. 2: 580.
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mundathorp (se Lundgren Sv. lm. X. 6:67). Ой Gismund är >

ctt tämligen vanligt fsv. namn, är det Заплети‘, att detta вёл-(1

пашп är bìldat af personnamnet ock att sjön sedan genom en ellips

erllâllit пашней Gissmunnen (i st. f. Gissmunnatorpssjön), att

sůledes sjönamnct uppkommit pä alldeles samma sätt som t. ex.

Addaren, Ryningen, jfr äfven Fjättmunn. Dä-remot är det fóga

antagligt, att Gissmunnen direkt bildats af nämuda. personnamn

ос}: sedermera legat till grund för gârdnamnet Gismundathorp.

Gjlltern, Se Jutern.

Gla, Stora, Öfre, 31a* (Store, Öfre Glad Lotter c. 1750;

Öfre, Stora Gla GS 1 V 32), ansenliga sjöar i Jösse, Nord

marks ook Gillbärgs [идет Vrml. : Glaàker (se выпьет), (пат.

(socken), hvilket âr 1540 skrefs (падший, där sjönamnet ingär

som fórsta sammansättningsled; jfl' Glnfven, (питомец, hvilka

наши omvänt bildats af воекеп-1 resp. gárdnamnet шиши.

Detta ord förhällel' sig till Gla som Östewa1(skog) till sjönamnet

Östen. Samma stam ingär i sjönamnen G1a(e)n, Glan, Gla

àkern, Hulteglan, Gladingen, slö i Dalarna (Hermelln 1803),

samt шаман: (GS 2 V 33, 2 О 31). Sjöarna Gla ha Шаг‘;

vatten. Namnen innehâlla fsv. glaper i den betydelse ’glän

Sande, klar', som ё!‘ uppvisad t. ex. isv. dial. (se Rz), isl. glaörß,

ags. дива, ä.ty. glatt; se närmare under Glan samt den hos

Zupitza Germ. gutt. s. 174 citerade litteraturen. Samma ursprung

har no. (наледи (se Будь Personnavne s. 19) samt det идёте.

gânger föl'ekommande (Ы. Glata, flod- ock gârdnamn; jfr äfven

Gladebach о. a., hvarom se Weigand 0berhess. Ortsnamen s.

274* ook Förstem. 2: 582, hvilken sistnämnde гоп‘. dock är mera.

böjd att för dessa пат“ antaga keltiskt ursprung.

Glue“ gla4en l. Glan glaŕn (Glaen GS 2 О 36) Adelöfs sn,

N. Vedbo hd Smâl. : Glaseàs; best. form af föreg. En bilduing

al' dettay sjönamn eller ett därmed sammanhängande änamn an

ser jag lîìreligga i fsv. Gladhœwals quern, som omtalas âr 1346

1) Det linns alldcles ìugen anlednìng att bär днища en samman

зашагав med -unnen. впишут ett ~gism- ‹— 'gësm- =1ett. вывиха.

’ljus' ‘юге tänkbart.

2) Styffe Птъ.2 s. 151. Fernow s. 286 synes känua. en form Glade

‘пап. Jfr ett likalydande паша under Швец.

3) Jfr isi. Gmösheimr, @dans honing.

1`) Arch. f. hess. gesch. u. alterthumsk. VII. 2.
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frän Sœby, men hvars läge ieke iSD V Каппа: bestìimmas.

Dà emellertid en af Adelöt's gränssoeknar just heter Säby, synes

det mig ligga nära till bands att förbinda namnet med värt sjii

namn. Under det att gârdnamnet (назвав ock sjönamnets uttal

med akc. 1 pekar hän pà ett fsv. ‘шары, visar Gladhœwal till

baka pá ett ‘шара eller möjligen ett älfnamn ‘шара. Detsamma

gäller for öfrigt äfven det värmländska шаман (se Glu).

Glafven (Tuneld s. 196 [1741]), äldre namn pá Glafstjorden.

Det är сё] sannolikast, att ordet bildats af sockennamnet снами,

вот i sin tur pá nägot sätt uppkommit ur ett äldre Gla(d)va.ll;

se under Gla. Dock bör märkas, att sjönamnet Glan (se d. о. 2)

i äldre tid äfven baft formen шатен, där -w- sannolikt skall

förklaras säsom ett hiatust'yllande inskott af samma art, som

fórekommer i t. ex. fsv. bröwar ’broar’, Птиц ’Joban’ o. s. v.

Om den sjö, bvarom bär 'ar frâga, 'afven burit ett sädant namn,

hvilket dä _ pá artikeln när _ тоге etymologiskt identiskt med

namnet ä de i v'aster belägna sjöarna Gla, kunde Glafva ibr

klaras säsom uppkommet ur detta namn ock icke direkt ur

(машины. Om dylika bildningar af gärdnanm se öfversikten.

Glafsfjorden glafßsfjergden eller Glafsfjolen вытащим

(vanl. тип) (Glafsnorden Blaeu 2, mellan ss. 29-30 [1663, â ett

aftryck af Витей kam. »Gothia»]; Glaastlorden Blaeu 2: 34

[1663, är trots den motsvarande formen hos Fernow вины-Идеи

tryckfel; af sädana vimla nämligen de i täxten förekommande

listorna af sjönau1n]; Glafsflohlen Tuneld s. 196 [1741, jämte

шатен]; GlafsFjolen Lotter e. 1750; вытащи Fernow s. 25

[1773]; Glafsfjorden GS l V 32), en at' de största sjöarna i

Vrml., egentligen sä kallad mittf`ór Glafva sn. Om härledningen

se Gla, (Напев ock Fjolen, Шок-деп.

91am-, fsv. ‘alfnamnsstam, se tillägget.

Glan gla.‘n (l').

1) (Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) Ãtvids sn, Bankekinds hd

Ög., nära sjön Tran; jfr Агнец ~ “гнев (i samma Socken).

2) (шатен SD 1:608 [эпитет at' 1500-talet? jfr noten ä

samma sida]; швы: Blaeu 2: 35 [1663]; Glan Tuneld s. 115

[1741], Broocman 1: 17 [1760], GS 3 О 34) этот sjö i Og., som

дате Boren ock Roxen skiljer slättbygden frän skogsbygden.

3) se швец.

4) i sammansättningen нишами.
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Namnet är bestämd form af det ord, som ingår i sjönamnet

Gla. Det hör däremot ej till den rot glan 'lysa', som ingår

t. ex. i sv. dial. glana. 'skina визг’, no. ‘гите, lyse' m. m.l

Det gemensamma för sjöar, hvilkas namn bildats af' denna stam,

tycks vara, att de i allmänhet hafva högst få. öar : namnet torde

egentligen hafva betytt en 'blank l. glatt yta'; jfr sv. glad

(i skogen).

Glnâkerll glaßäŕ'kern l. gla3äk2kern.

1) (Glaàkern GS 1 V 32; (Малыши: Cederström Vrml.

fiskev. nr 1683) liten sjö i Glafva sn, стыд-га hd Vrml., vid

östra stranden af stora Gla : Glaåker.

2) (синдикат Cederström утки]. fiskev. nr 1614; (лайкам

sjön GS 1 V 32) liten sjö i Май. sn, Jösse hd, oek Karlanda

sn, Nordmarks hd Vrml., vid västra stranden af öfre Gla.: Gla

åker.

Här är gârdnamnet det primära, ock sjönamnet (лайкам

har bildats häraf som t. ex. sjönamnen Barsättern, Knabbarpen

о. s. v. at' motsvarande, numera stundom försvunna gárdnamn.

(пайке:- själft är emellertid sammansatt med sjönamnet Gla;

jfr t. ex. fsv. цвет-закад— : маеш (se Mälaren).

Glien gli'fen l. Glill g1i4n (l'-) (Glien Вези. öfver "Nora

och Lindes Bergsl. s. 66 [1791], Hermelin 1803, GS 3 О 31)

Ramsb'args sn, Lindes bärgsl. Vstml. Sjön har klart ock vackert

vatten. Namnet är kanske att härleda af' ett fsv. adj. ‘впадет

'glänsande', jfr lit. glitus, lett. glits 'glatt,vaeker' <-ieu. 'glitus;

i alla händelser hör det till samma stam som sv. dial. gl-i, sanno

likt egentligen lglänsa, om vatten som står blankt på äng eller

mark', anfört från Vg. (Ant. tidskr. 2: 164), motsvarande ä.sv.

ock sv. dial. glia, no. впав, isl. gljá ‘фанза’ af ieu. roten ghli

фанза, vara varm'2, som möjligen föreligger i det af' mig po

nerade sjönamnet 'Glingen samt med m-utvidgning äfven före

kommer i sv. glimma; se Gllmmingen. Med afseende på bort

fallet af d vore Guin att jämföra. För att emellertid vårt sjö

namn direkt bildats af stammen glia. ’glänsa’, talar i sin mån

 

1) Rz s. 197, Aas., Kock Ark. 14: 264. Jfr det af denna rot

bildade keltíska flodnarnnet Glane., hvarom Försteni. 2: 583.

2) Om afledningar af denna se för öfrigt Persson Wz.s. 109. Hit

hör äfven sv. gli n. ’ñskynge1’.
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det isl. älfnamnet Gljá; ett motsvarande älfnamn har sannolikt

äfven funnits i Norge (se Будь Personnavne s. 91). Samma

namn har en gäng säkerligen burits af (шиши (GS 5 O 33)

Tveta sn Sdml.; jfr nämligen det nära sjöns попа strand be

lägna Glíbotorp. En s-afledning af samma rot föreligger i sv.

dial. glisa ’glimta’ (se Rz), hvaraf fsv. Glistiernom (1386), nu

byn апатита i Rättviks sn Dalarnal. _ En parallel] till Sjö

namnet Glîen samt betydelseutvecklingen at' sv. dial. gli, om

vatten, erbjuder det sbst. glo ’liten vattenyta’, som ingâri nägra

sv. ortnanm säsom Gäddeglo, fsv. Gœddaglo, -de- (SD NS 1: 423,

446) Törnefalla sn Klm., isynnerhet i Finl. säsom Aleglo, Bred

glo”, jfr äfven Globäck (1368 enl. SRP nr 818), ñskebäek iEds sn

Klm., norrl. Glon, länggrunt vatten (Nordlinder Sv. lm. V1.3: 16)

samt Lissglosjön Hälln'ás sn Uppl. Detta ord hör till sv. dial.

glo i betydelsen ’glänsa’, fsv. 3109,’з1б‹1а’,йв1.316а'513п8а’‚а55.

дыши о. s. v. вида’ (glo ’glänsa' :Glo = g1ia’glänsa’ :G1ien).

Häraf är t. ex. det isl. dvärgnamnet Glóinn bildat. En s-afled

ning af en afijudsform till samma stam uppträder i no. Glos

чет : no. glosa ’lysa, glimta’ (Rygh NG 1: 162) = fsv. винног

nom (se ofvan) : sv. dial. впав, ’glimta’. Pä analogt sätt med

detta glô har äfven isl. sbst. gljá bildats. Det betyder ’grund,

stillastâende vattensamling’ (Kâlund Island 1: 211) ook inne

hàller stammen i isl. gljá ’glänsa’.

Glimmingen glimßmigen’ eller Glömmingen glömßmigenß

(Спрашивал Hermelin 1818; Glimmingen GS 3 O 36; Glim

ringen Thani Link. s. 27, Lex. 4:__169) pá gränsen mellan Kisa

ock Tirserums sznar, Kinds hd Og. Formen Glimringen har

ingen motsvarighet i sjönamnets nuvarande uttal. Formen med

-ö- beror pá ntvecklingen glim- —› glym- (jfr Glymmingen hos

Hermelin) —› glöm; jfr fsv. glimbra>g1ymbra ’glänsa’ o. a. ex.

Om förklarìngen af denna ljudöfvergäng se Nor. Sv. lm. 1: 328,

Kock Sv. spräkhist. s. 28. Om en form Glimringen en gâng

funnìts, fóreligger i denna icke nâgon sammansättning med ring,

fsv. ringer, utan r tillhör stammen; jfr fsv. вышьет n.,glimbra

о. s. v. Sjön har enligt Мише uppgifter ovanligt klart vatten

med hät-liga, speglande впивает. Namnet är tydligen en bild

l) Dipl. бадей. 1:46, 300.

в) Freudenthal i Finl. natur o. folk 8: 13.
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ning af stammen glîm- i fsv. glîma, 01111. glîmen, glimmen

’glimma’, fsax. glîmo гита’, en m-afiedning af den rot, som

uppträder i sjönamnet Glien. Af summa stam glim- ’glimma'

är säkerligen 'áfven det skânska sjönamnet Glimsjön Glimâkra

sn, Göinge hd, bildat.. Att sjön i äldre tid haft ett esaminan

satt namn, framgär af sockennamnet, hvilket i fsv. (fda.) tid

skl'efs Знающие‘, är 1405 Glymakre 00k är 1440 Glìmagrae.

Formen Glymakre är att bedömma som Glymmingen ofvan.

Med orätt härleder Falkm. detta namn nf isl. glymja, ’larma,

bullra'i’. 1 fräga om betydelsen má erinras om de pä längt

hâll besläktade sjönamnen G__1a, Glan, 110. Glitrevandet, Glos

tjern“, sv. Glödtjärn (GS 2 O 31) Vstml. 0. s. v. samt för öfrigt

Larjen, Blänkesjön, Skinsiö tresk (1568, se under Skìnandcy"

Angerm. 0. s. v.

Gliml'illgell, se Glimmîngen.

Glo, Glon Se Glien.

'Glillgen har kanske vnrit namnet pä det vatten, (311113

hestergöl, som är beläget vid Glinghester, äl' 1415 skrifvet

Gungister (SD Ns з: 66), Melb)1 sn, osu-a hd smä1.(Gs3 ö 37)

0011 som — ai' kartan att dömma - tydligen i äldre tider haft

betydligt större ntsträckning än nu. Här iöreligger möjligen ett

fsv. sjönamn ‘G1i(i)nge af den stam med betydelsen фанза’,

som behandlats under Gllen. Pä grund af Fórsta sammansättnings

ledens form vâgar jag ej ans'átta ett fsv. 'Glingen Att äfven fsv.

sjönamn pá -inge funnits, 110013211- af gärdnamnet Fimlingahult

: Femlingen. Af' detta Sjönalnn Glingen har Glinghester bîldats

säsom Örshestra af Ören; om пени-а, hoster se Hellqu. Ark.

17: 66 i'ölj.

Glottern, Ned1-e 0. Öfre, g1_9t‘tern (Glottern Hermelin 1810,

Widegren 2: 175 [1818], GS 4 O 3_4; Glottersjöarna Tham Link.

s. 38) Kvillinge sn, Brâbo hd Og. Sjöarna äro synnerligen

natursköna, omgifna af höga, skogbeklädda bärg. Nedre Glot

tern är öfversállad af öar 0011 fylld med reflar ock skär, hvilket

l) Script. rer. dan. 3: 548 enligt Falkm. s. 129.

2) Styffe Un.2 s. 171.

a) Detta ord torde däremot iugů i ett nu försvunnet norskt älfnamn

(Rygh NG 2: 289).

4) Se noten under Glien.

5) Nordlnnder Ãngerm. fìskev. s. 20; se äfven Rygli NG 2: 405.
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gör den svär att befaral. Af samma stam kommer äfven sjö

namnet Споил-аи samt de under d. o. anförda sjönamnen (понга.

sjön; vidare зашагал i Dalarna, hvars fsv. stam återfinnes i

(Sv Glottertufwag, som nu kallas Glöttertufvan ock är en liten

holme vid Glötteråns utlopp i sjön Amungen. I betraktande af

yde många parallellerna mellan sjö- ock Önamn3 är det troligt,

att Glotterön i östgötaskärgården (GS 4 0 34) har sitt namn

från samma stam. På grund af de under (Нот-дн meddelade

т. skrifningarna af gårdnamnet Glottra har man att utgått-ån

en fsv. stam Glutr-, Glotr-. Det finns knappast någon anled

ning att skilja dessa ord från sv. dial. glotter (snö, is-) ‘тёщи

ock snö Штора’ Rz s. 643. Dock kan betydelsen af namnet ej

närmare bestämmas; jfr Glåpen. Däremot torde det ej vara

riktigt att här ponera en form med g-prefix at' det adj., som

ingår i Lottran.

(Потап glotßran2 (SGU Аа 24: 77) Lids su, Rönö hd

SdmL; äfven kallad GlottrasjönJÅzGlottr-a, hvilket gårdnamn

år 1331 skrefs (Нин-ю (SD IV).__ I den angränsande Runtuna

sn är сит-885611 belägen (GS 4 О 33, SGU Аа 24: 77), likaledes

vid en gård (Нот-а, som år 1413 skrifves Шепот (SD NS II),

men 1382 (i) (Луи-о (SRP nr 1742), 1447 Glötmm, 1466 Glatt

rom ock 1500 (наши-ад; vidare iSvännevads sn Nke, Glottrasjön

(enligt uppgift uttalas namnet, som det skrifves) vid gården

(Поил-а“. Se for öfrigt Glottern. — Fsv. sannolikt ’Glan-e.

Glupen. __

1) glutpen (Glupen GS 4"() 35; Glypen Le.\'__5:508, sanno

likt beroende på fórväxling) Ostra Ryds sn, ЗИМ-Иван hd Og.

I).En ntfñrlig beskrifning af sjön finnes i Norrköpings tidningar

1901, ur 190 B, s. 1.

s) Dipl. dalek. 1:11 i en efter uppgift mycket gammal kopia af

en handling från 1320.

3) Jfr visten (: fno. vist), Шиит (: Rist) ock se för быт:

under (Изящен.

") (наш-вами Lex. 4: 407.

5) Vadst. jordeb. s. 259. Snarnst bero dessa y- ock O-former på

ett {их älfnamn, som bildats af sjönarnnet på samma sätt som ‘кузин.

af Rusken ock ‘нута af Horken.

'5) Enligt folksägnen har gården namn efter en drottning (Мошка,

5mn där skall ha regel-at ock dött.

Sr. [видим ХХ.1. 12
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2) (Сменив s. 393 [1748? 1774]) Aspelands hd Klm.

Ош den Íörstnämnda sjön har jag erhàllit den uppgiften,

att den pá bäda sidor har höga впадает. Ordet är identiskt

med fsv. gluper m. ’gap, svalg, bräddjup’ Södw., sv. dial. glup

’öppnìng i marken, (1311- det frän en högre Лаванда mark ned

strömmande vattnet icke samlar sig, utan spärlöst försvinner’

Uppl.1, no. glup ‘gap’ af samma stam som sv. dial. glupen

’glupsk’, fsv. no. glupa ’sluka’, ä.nsv. barnag1up’barnslukare’

(Spegel) i afijudsförhâllande till isl. gleypa. ‘витка’ о. s. v.2;jfr

de likbetydande närbesläktade Glupen, Gläpen ook under dem

anförda nanm. Namnet har sälunda samma betydelse som 536

namnen Овраги, Gimmen, Giningen, SöLien о. s. v. Пёт

emot är det icke att direkt Юга till mlt. дыр ’lömsk, lu

rande’. —- Fsv. ’G1íp(er).

Glypen g1y4pen (Glyben Вгоосшап 2: 40 [1760; tydligt

tryekfel, hvilket gâr _igän hos Widegren 1: 337]; Glypen Tham

Link. s. 42, GS 3 О 35; Glysen Hermelin 1810, se d. о.) pá

gränsen meilan Kättilstads su, Kinds hd, oek Ätvids sn, Banke

kinds hd Og. : Glyppsmâla. Sjön har höga, bärgiga stränder.

Ordet hal' ватта betydelse som föregäende namn, men är bildat

af en med detta añjudande stam дур <- g1eup, Мага? spär

finnas i 110. (se Ross). Nära. besl'áktat är no. 3131111- 11. ’klyfta,

затакт sâdan hvarigenom ett vattendrag gär’, hvilket ofta upp

träder i ortnamn (Rygh NG Indl. s. 51). (3111311- : Glîrp- = t. ex.

rjúfa ’bryta' (Se Ryfven) : got. raupjan (Se Ràpen, В|1рре11)3. —

Fsv. 'Glìpen

Glysen (Hermelin 1810), äldre namn pä sjön Glypen, tyd

ligen anslutande sig till 1Ё‚›°й1—‹111а11111ег Glysebo. Detta beror pä

ett шаге ‘Glypsbo —› 'G1ys(p)bo, hvai'ur ett sjönamn Glysen

utlösts.

1) Se M. Stolpe i SGU Aa 31: 8; jfr U. Hiärne Auleduing 2: 57,

Grip i Sv. 11n. XVIII. 6: 81.

2) Jfr Nor. Sv. etyxn. s. 30.

s) Om en dylik växling af Истцы-111111116?» se för öfrigt Persson

Wz. Herst. Pä grund af de kortstafviga {отпил-па glup, glop- är det föga

Lroligt, att gliùfr : glíïp = fsv. stiüf- : isl. stiùp- (faÖir о. s. v_), d. v. s.

ati. glìp- uppkommit af ett 'glìubn, ‘glûbn- -› 31Ур(р)- ock att sä

ledes de báda orden ища frân nlldelcs ватта stam. Under ingu 0111

ständigheter böx' man med Fick4 1: 438 nntaga ett ieu. выдави.
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Glytten gly'dten (-l) (GS 3 Ö 36) Horns sn, Kinds hd Ög.

Möjligen hör ordet till det äfven i Ög. t'örekommande glytt

‘Щеп pìlt, barn', en assimilerad form af ett äldre ’g1ynt, motsva

rande 110. glynt; jfr sv. dial. glunt ’p0jke’. Sjön har dâ fátt detta.

namn pá grund af sin litenhet i törhällande till den närbelägna

större Erlàngen. Till grund för namngit'ningen läge sâlunda

samma f`óreställning, som t'âtt uttryck i sjönamnen Besslingen,

Raveln, Tolen; jfr äfven under кант: ock тщета.

Glůpen glâŕpen (Stamvokalen uttalas af alllnogen med

dragning ät ö, alltsä väl фур) (Glâppen Tuneld s. 82 [1741],

Grau S. 406 [1754]; Gläpen Aa 19: 7, виражи Tham

Vest. s. 134; (нарезан GS 3 О 31, för G1àp-) Sura sn, 811111‘

ringe hd Vstml. Med tanke pä sjönamnen Glupen, Glypen

läge det 311 nära till hands att f`óra namnet till de under

dessu art. anfórda orden med betydelsen вар, klyfta’ о. s. v.,

närmare bestämt _ därest formen med -pp är den ursprung

liga, mot hvilket dock det nuvarande nttalet Strider _ till ett

ord motsvarande no. gloppa, gluppa. f. ’klyfta, smal öppning,

spricka’ Aas. Ross, hvilket äfven ingâr i 110. ог111аш111. Detta

ord förhäller sigg` till stammen g1ûp-, hvaraf sjönamnet Glupen,

liksom t. ex. isl. sleipr ’hal’ till sleppa; -pp- har alltsä nppstâtt

депеш assimilation at' slutkonsonanten med ett sut'fixalt n. Men

mot denna härledning talar afgjort sjöns utseende : dess form är

snarast oval ook stränderna tämligen flacka. Ej häller har den

nägot anmärkningsvärt djup. Enligt en meddelare har sjön sitt

namn at' sitt rörliga vatten, som vid minsta storm nppröres till

väldiga vâgor; han jämfór det i dial. f`órek0mmunde вырви:

~f`ór att uttrycka. nâgot synnerligt snperlativt». Dock känner jag

ej, hur han tänker sig betydelseutvecklingen. Det torde därfór

vara säkrast att f`óra ordet till sv. glopp ì snöglopp о. s. v.,

hvarvìd i fräga om betydelsen sjönamnet Glotternvore att jäm

föra. Därest NOREENS härledning af detta ord är 111115111

formellt sett skillnaden mellan de bäda 11311- framställda etymo

logierna icke stor, dä (snö)glopp enligt Nor. hör till fsv. gluper

’gap' ock sälunda i alla. händelser vere rotbesläktat med det

ofvannämnda 110. gloppa. Hur emellertid en härledning ur (3116)

Y i1) Rygh NG Indl. s. 51. Jfr äfven fno. fjordnnmnet 'G10ppi, an

fñrt af Rygh Stud. s. 42.

2) Sv. eiym. s. 3l.
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glopp о. s. v. semasìologiskt skall motiveras, känuer jag ej.

Svârigheteu här 111- ungefár densamma som i fräga om Glottern.

 Af ett Гм‘. gläp- kan pä grund at' det nuvarande „папе:

namnet ej härledas; deu fsv. formen har sanuolikt lytt 'Glöp(er)

eller ’Glöpp(er).

Glàttern, Glůttrall, Se Glottern, Glottrnn.

Glödtjärn, Se Glimmingen.

Glömlllillgell, se Glìmmiugen.

Guidon, Gnien, se följ.

Guin gni4n (Gniden Grau s. 399 [1754]; Отец Lex. 5: 411,

GS 3 0 31), en utvidgning uf' Kolbäcksäu i Ramnäs sn, 811311‘

ringe hd Vstml. Kanske fóreligger 11111- den med gaprefix ut

bildade stammen i шва (GS 4 О 27) НЭПа, fno. älfnnmnet НЮ,

Nidälfven vid Trondhjem, fht. flodnamnet Nida. (Förstem. 2: 1078),

till hvilkeu jag under alla olust'áudigheter ställer sv. älfnamnet

Nissan (= fsv. Niz VGL IV, Nizá Fagrskinna, Nisa Rogberg

s. 397 [1770]). Fsv. Ша är bildat med det särskilt i no. 3111‘

папш vanliga sufiìxet s; se öl'versikten. Denna stam bör i sin

tur möjligen föras (som en aíljudsform?)l till got. nidwa f.

(= isl. nìö[f91r]2), afleduing af ett gammalt färgnamn pä -go-îß“

Detta är duck blott en lös gissning, som emellertìd kunde anses

fìnua ett stöd i den omständigheten, att sjön är en utvìdgnìng

af катаешь, eg. ’den svarta bäeken’ (se ковш-ед). _ Еву.

'Gnip(er).

витает впёъЧег’п (Gnqttlen Crœlius ss. 7, 23 [1774],

Gnötlen Hermelin 1818, GS 3 О 37) Hvena su Klm. : вивше

rum. Namnet kommer sannolikt af en germ. stam gnaut- at'

en enklare basis gnam, som uppträder med andra nfledningari

isl. gnauö f. то), 1111111’, gnaust, gnaustan 7дну’. Till en 211131168

form af samma rot 11бга isl. дну: ock sv. dial. gnyltma, af

hvilket sìstnämnda Gnyltán, namn pá en biñod till Amäu, här

leder sig. Namnet tillhör den stora grupp af цитаты, som be

tyder ’den larmande, hvinande’; jfl' t. ex. Отшагав, Tjutingen.

 Еву. saunolìkt ‘Спине.

l) Jfr däremot Gnidby (SD NS I fràn 1401), nu Gnodby, Kuddby

sn Óg.; Gridby SD NS 1: 48 beror pà tryekfel.

2) Falk Ark. 5: 111.

3) Eller kanske ieu. 4110-; jfr sskr. пни o. s. v., se Lìdéu Z. Ибис].

u. vergl. sprachgesch. s. 59 följ. ock jfr Uhlcnbeck PBB 27: 1:28.
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Göhren, se вол-ген.

Gorjen gor4jen (af min meddelare skr_i_f`vet -gen). »

l) (Gorgen Grau s. 476 [1754], GS 4 О 31) V. Färnebo sn,

Vangsbro hd Vstml. Denna lilla sjö är belägen mitt bland stora

ängar eller sumpiga myrar ook blir pá eftersommaren nä-stan

alldeles igänvuxen med шёл; oek vass.

2) (Gorgsjön GS а 0 30) Щеп sjö i Möklinta sn (егип

Sande till V. Färnebo), Ofver-Tjurbo hd Vstml.

Namnet, fsv. ’Gorghe, är aflett af' samma ваг n. ’smuts’ o. d.,

som ingäri sjönamnen (Зон-аи, Gàrbarken (äf'venledesi V. Fär

nebo), вёл-55611, ваты-п 0. s. v., hvarom se пап-шаге under

Gorren. Det är egentligen den synkoperade formen till adj.

вмиг, gärig, fsv. 'gorugher ock sälunda bildat som sjönamnen

Gröcken, Пимен, Maljen, Skärjen, Soljen о. s. v. Det шпа

rande uttalet med ake. 1 är oursprungligt; jfr t. ex. Maljen

(ako. l) : Манагуа oek fsv. Malghasandr. Med afseende pä. be

tydelsen bör УЗЫ sjönamnet Kàen jämföras. ч

Gorren gerßren2 фит l) (Gorren Lex. 2: 397, 402; Gohren

GS 5 О 31) Funho sn, Rasbo hd Uppl.; канве äfven вмазал

(щами). Namnet ‘ár en afledning al' sv. dial. gorr, вёл‘ n. ’smnts’

m. m. (se Rz s. 325), fsv. gor, i sammansättningarna детьми,

kœtte, 49131191- m. fl. (ат ordet har den speeiella betydelse,

som tillkommer rspr. gorr), no. 501- ’gyttja, smuts; доп", isl.

во: ’gorr’, fht. gor Луиза’ (Graff) o. s. v. En шпате-атав

ning af detta ord ’Gori har betydelsen ’gärsjön’, säsom t. ex. en

ia-bildning af get, fsv. 'Gëtir, betyder ’getsjön’. Summa ord

ingär i sjönamnen Gärbarken, Обл-Щеп, Gärsjön (GS 5 О 30,

likaledes i Uppl.), ватага (1__ V 33 2 ggr Dalsl., 1 V 32

Vrml.) samt (Y) (Эй-швами (3 0 39), kanske äfven i Garan,

namn pá en fjärd af Mälaren. Namnet (Эстет är Миш van

ligt i Norge оси föres af' Rygh NG Indl. s. 51 till samma ord.

Вт: sjönamn ’Gorir synes föreligga i fsv. Gorisbodha. (i geris

bode, Rä'áf' 1: 269 enligt handling frän 1472), nu Gàrebo, Asby

sn, Ydre hd, nära sjön Skräfveln. Af' samma ord 311- äfven sv.

dial. вага ’mossjord, kä-rr’ bildat (Vg., Ant. tidskr. 2: 165). Jfr

i {газа om betydelsen Käen, Sormen. _ )löjligt är, att i ett

1) Den {бита uttalsuppgiften (фут) härrör frän en äldre kvinna,

den andra gdîhïérl) frän en minderàring.
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eller annat af de talrika vattendrag, som pá канав bära nam

nen (нищал, samma gàr- egentligen gömmer sig (se under

-gärden).

Gottriken, Stora о. Lille, gotßtri2ken?1 (ваш-шеи Grau s.

400 [1754], еоъъгпкеп GS 3 O 31), на smä аббат i Ramnäs sn,

Snäf'ringe hd Vstml. Namnet ё!‘ sannolikt sammansatt med adj.

rik ос}: har sâlunda en betydelse motsatt den i sjönamnen pá

-lösen säsom Вар, Fisk, Pors, Vasslösen. Skulle юта leden

innehälla en för öfrigt ìcke uppvisad motsvarighet till no. got

(med öppet o) n. ’smädjur som Шаг af бек’ (Ross), blefve nam

net med hänsyn till sâväl bildning som betydelse en ypperlig

pendant till Fisklösen.

Grallàngen graßvlogßgen (Tuneld s. 171 [1741]. GS l V 35),

mycket lângsträekt sjö i Flundre hd Vg. Första ledet är for

mellt sv. graf, jfr т. grava. f., isl. ре: f., Ша". вгоьъ o.s. v.

Jfr för öfrigt агаты”, Greftjärn3 samt fno. älfnamnet агата

(Fr..l under grçf). Ordet uppträdersälunda i namn à vatten

drag _ ìnom ett mycket begränsat omräde _ hufvndsakligen

i Vg. ос]; Vrml. Dess betydelse har вант-Идеи varit den al'

7шор, tördjupning’, alltsä densamma som ingâr i no. ortnamn;

icke den af ‘sepulcrum’ Ой‘ Rygh NG lndl. s. 52); jfr afljuds

formen ГМ. gròba ’grube’. Se för öfrigt Längen.

Gran. __

_ 1) (Hermelin 1810) Simonstol'ps sn, Bl'äbo hd Og.; nuäGS

4 34 капай Gransjön.

2) sannolikt graŕn4 (GS 2 Ö 31), mycket Шеи sjö i Наше

fors Sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Namnet är bildat af träd

namnet gran, fsv. gran, isl. grçn f.; иван alledning säsom 336

namnen Alen, Aspen, Björken (där dock äfven ako. 2 uppträ

der), Fur-en 0. s. v.5 Samma отд ingâr äfven i sjönamnen Gran

1) Uppgìft om имам ej lemnad.

2) Gs 1 v 31, 1 Ó 37, 1 v зв, 2 ò se, 4 ö 35; jfr äfusv.

Grßfßiôbothn (1481 0:11. HSH 29: 41), Grafsiòmyr (HSH 29: 81,

82) Vg.

3) GSI v 33, 1 v 32, 1 \' 31.

4) Ingen uttalsuppgìft lemnad.

5) Pů ennhanda её“: har det uppländska sockennamnet Gran upp

kömmit, àr 1500 skrifvet Этап (vaast. jordeb. s. 234).
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ramen, Gransjönl, атавизм-112. Hit höra äfven sjönamnen Стёп

кшеш, (Эх-511536113 : grän ’gran’ Rz l. ‘ране 11.(= isl. greni

'granskog’); jfr Bökelàngen, Förlàngen, Försjön (se Furen). —

Fsv. ‘Этап.

Gram] gran4n (Gran Hermelin 1808, Grann Lex. 2: 64, GS

1V 33), tämligen betydlig sjö i Häbols ook Steneby smar,

Vedbo hd Dalsl. Jag har icke erhâllit nâgon uppgift om sjöns

naturbeskañ'enhet, men pâ. grund af den skildring, som gifves i

Lex. 6: 290 at' naturen i Steneby socken väster om Grann, 315111151

jag ordet utan tvekan till no. grandi ’sandig sträckning vid

танец’, hvilket ingàr i зашил no. ortnamn, hälst osamlnan

Satta задана‘, ty. grand m. ’sand’. Af detta ord 311- namnet

bildat utan afledning liksom t. ex. Окутан (= fsv. те, jämte

степ = grits), нашел; jfr för öfrigt (det besläktade) Grin

dcln, Sinnen (: sand). Beträñ'ande fränvaron af best. art. jfr de

dalska sjönamnen Iväg, Lelàng, Rávarp, Ан‘ о. s. v. _ Еву‘.

'Grand(er).

Grßllramen grasnragmen (Gränramen Grau s. 400 [1754],

Огшашеп Lex. 5: 411, GS 3 О 31) Ватная sn, Snäfringe hd

Vstml.; nära sjöarna Djup, Stem, Ulframen. Första leden är

trädnamnet gran (se Grim), resp. grän. Om senare leden se

Ramen.

Grecken шептал 5 (Greken är 1681 enligî handling ai'

tryekt i Norask. ark. 1: 587, Lotter c. 1750, GS 2 0 32; Grekern

Nora о. Lindes bärgsl. s. 57 [1791]; Grecken Hermelin 1803,

Lex. 3: 111), tämligen stor sjö nära sjöarna Lilla. стекал ook

x)G8165 38,2 О 38,1v 37,1 О 37 2ggr,3Ó37,lV36,

30 362ggr,4036,1v35,20352gg1-,30353ggr,4ò

34 : Gransjòforp, l V 31; jfr äfven Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16 samt

fsv. gärdnamnet Gransio (1500, enl. Vadst. jordeb. s. 199) 1815-1115

boda sn Smál.

2) GS 1 V 31, 2 V 31, 2 Ö 31 samt Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 16.

з) GS 1 V 33. 1 V 31, 2 Ó 31 2 ggr, 6 Ó 30. Nalnnet bör

skiljas frân Gránssjôn (GS 4 Ó 37, 1 V 32), som Inöjligen är sam

mausatt med grüne, i livilket fall numnen тоге gßnsku. unga; kanske

i vissa fall uf 'Gràngssjóm jfr V. E. Óman i Nerikes Alleh. 1899, nr

29, s. 2.

") Rygh Th. VSS 1882, s. 25; NG Indl. s. 52.

5) Uttalas enligt uppgift med afseende pá stamvokal ock akcent

som живи lsignum'. ,
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Ваш-венец i Nora bärgslag Vstml. : Grecksdal, (ан-всыпав,

Grecksskog, Grecksäsar. Sjölmmnet ingâr för Öfrigt i följande

шаге former af namn pá vid eller nära sjön liggande gârdar:

Grecksàsar 15711, Grikesàsar 1591 а, Grickzàâs 16063, Grickes

àssar 16224, Greokisààsar 16265', Gregersůhsen 16326. Grex

денег 16347, Grykesâàsa. 16428, Grijkesààsa. 1644"` Grikzàsa.

16481", Gregsàsar 1682"; vidare Greekznäes 168112, гашиша

namn ur diplomatiskt âtergifna äldre handlingar. Det finnes

mänga вы]. som tala för att namnet pá denna sjö egentligen

betyder ’den steniga’ eller nägot dyl. Emellertid är det УЗЫ

af forniella grunder omöjligt att sanlmanställa ordet med Gryten

(_Gröeken) 0. s. v. Vi ha sannolikt att utgá t'rân ett namn, som

att dömma af gârdnamnsformerna Gre(e)kis 0. s. v. i fsv. skulle

lytt ’Grêkir, isl. 'Greikir, hvars ë i f`órsta leden af med Sjö

namnet sanimansatta ortnamn framiör dubbelkonsonant öt'vergátt

till i, hvilket sedermera _ kanske under pävärkan af sjönamnet

_ äter blifvit e. Grëken —› Grecken under штат-Кап at' Greeks

àsar o. s. v. Detta 'Grëkir tillhör sannolikt det älsta lagret af sv.

sjönamn; jfr Fryken. Det förutsätter väl ett adj. ‘ракет, urgerm.

‘шашни, ieu. ‘витой-3043, sannolikt en bildning med витке: -go :

l’ витой ~ ghri, Мага? enl. Persson WZ. s. 104 möjligen fir. grian

’kies, grober sand' är bildat. Adjektivet skulle betyda теша

sandig’. Roten har egentligen betydelsen ’rifva' (jfr gr. X910), lat.

шаге o. s. v. Persson W1.. s. 103). Med afseende pá betydelseut

veeklingen erinras om isl. grjòt (se Gryten) : fht. впопад ’klein

zei-reiben’ oek ty. grand (se Grnnn):ags. шпат: ’zerreiben'

(se впишем). Dylika urgamla adj. pá ieu. -go- hafva Майна

sakligen bevarats i sjönamnen; för öfrigt finnas af dem endast

spridda räster. Af i trakten förekommande ortnamn med lik

artad betydelse erinras 0m sjönamnen Saxen, Malen, Skärjen

(2 ggr); äfven det sistnänmda ai' en adjektivisk bildning, eburu

af annan art än Greken. Den nuvarande enstafvigbetsakcenten

1) Forssell Sv. 1571. s. 84. 2) Norask. ark. 1: 558.

5) Norask. ark. 2: 676. 4) Därs. 1: 569.

5) Därs. 1: 570. t‘) Därs. 11573.

7) Därs. 11574. 8) вы. 1:576.

“) Därs. 1: 577. 10) Därs. 3:447.

11) Därs. З: 464. 12) Därs. 1: 586.
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beror här som i mânga andra fall pá senare föl'skjntnìng. —

Fsv. Grêk(er).

-gl'en i sammansättningar, se Ene, Шань, Ãmgren.

Grindelll выпиши (GS 3 Ö 37) Frödinge su, Sevedes hd

Ют. : Grinderum. Jag spärar bär ett fsv. 'grind- 'sand’ i uf'

ljudsförhällande till ty. grand, isl. grandi (hvarom se Grunn)

ock formellt адепты med fht. grint, ty. grind ’schorf", om

hvilket se Persson WZ. s. 73. Sannolikt böra äfven Grindsjön

(Gs 1 V 35, 5 Ö 33) оси Grinnsjön (1 V 35) föras hit; jfr einen

Заказу. Grindaforss (HSH 29: 75) Vrml., rá mot Norge. Enligt

min öfvertygelse ingâr ватта stam isamma betydelse i socken»

namnet Grinnered Bohusl., i fno. lydande Grindarioderl. Jord

mânen i denne socken bestär af sand ock myrjord2. Grindeln

: 'grind = активней Järfveln : isl. jQrve. I ty. ortnamn ìngàr

summa отд med 00k ниш l-añedning; t. ex. (эх-шипа ook Grin

шипа, om hvilka se Förstem. 2: 602. Med afseende pá bîldningen

erinras om namnen ä de likaledes i Klm. belägnfl` sjöarna Fin

deln, Frindeln, Handeln. — Emellel'tid Напев iisl. ett grindill

som poetisk benämning pä stormen (Sn. E.). Detta äl' rotbe

släktat med isl. granja, hvilket bl. a. nnvändes om stormens

tjut ock om vattnets brus, möjligen ook med ugs. Grendel, namu

pá ett i Beowulfomtalat trolls. Den Inöjligheten är dock mycket

svag, att vârt sjönamn ёж identiskt med ofvannämnda grindill,

hvilket det annars ljud för ljud motsvarar. Ej häller finns det

väl nägon anledning att identifiera sjönamnet Grindeln med ags.

grindel, Пи. grintil о. s. v. ’regel', dit Osthoñ` 1F 8: 56 efter

GRIMM äfven för det nyss omtalade шутки. namnet Grendel.

Ош orden värkligen vore identiska, hade man att мёд frân grund

betydelsen ’stäng' (se Tamm Et. ordb. under grind) осн jämf'öra

vattendragsnamnen взывал, Stockaren, этапам; m. ñ. m. ñ.

Groll grcŕn (Hermelin 1810, Widegren 2: 13:3[1818]‚Т11аш

Link. s. .888, GS 3 О 34), liten smal sjö i Risinge sn, Finspânga

läns hd Óg. : Grostorp, är 1364 skrifvet Groztorp (SRP nr 615).

Sjönamnets fsv. form synes alltsä. ha varit Groper (Ka-stam). '

Samma stam med eller utan dentalañedning ingär äfven i Grosjön

(GS 1 V 36) Starrkärrs sn, Ale hd Vg. : Grolanda. (Sá âr 1410,

1) Styffe Инд s. 358. 2) Holmberg Во1шв1.2 З: 51.

s) Мг Mogk GPhil.._, 3: 302.
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SD NS II), Grobosjön (GS 1 V 37): Grobo (hvilket sannolikt

utgår från ett osammansatt sjönamn)1 samt i fno. älfnamnet Gró

(jämte Gróa, Gróör)2; И!‘ Gröen, Grosken, hvilken sjö i äldre tid

troligen haft namnet Grö-. Af samma stam är äfven kvinno

namnet -Gróa (Grógaldr) bildats. Ordet är besläktat med sv. gro,

fsv. groa, isl. виза. 'växa', ТЫ. gruoen ’grönska’ 0. s. v., hvar

till höra mht. gruo ’g1'ön’, 'grön äng' samt germ. ‘яга-щ- 'grön'.

Hvad betydelsen beträfi'ar, har den sannolikt varit 'den växande

l. svällande'. Det torde böra bemärkas, att samtliga här om

nämnda sjöar kunna betraktas som utvidgningar af åar, som

Нута genom desamma. Möjligen kan dock för namngifningen

samma föreställning ligga till grund som den, hvilken tyckes

ha tagit sitt uttryck i Те". sjönamnet Loöne ock andra under

Lönnern behandlade namn. Stammen gro- i namn på vatten

(1mg har jag hufvudsakligen :inträffat i Vg. ock enstaka fall i

Og.; den är dessutom som nämnt icke sällsynt i Norge. ~

FSV. ‘амбре: (a-stam). __

Grosken grosfiken2 (GS 1 О 36), liten sjö i Grofvares sn,

Ås hd Vg. Sjönamnsstammen ingår säkerligen i namnet å den

socken, inom hvilken sjön är belägen, år 1386 ock 1540 skrifvet

Grovara. Detta är enligt min mening bildat af sjönamnet Gro

liksom Hillevara af Hillen eller значат (14154), nu запал-е

Vg., af sœ- ’sjö’. Fonemet -vara ställer jag till ags. varoö ‘этапа’,

som direkt motsvaras af isl. vor f. 'a fenced-in landingplace;

harbour'5; se för öfrigt Bossvnlen. Hit hör möjligen också Еву.

Gylswara., nu Закачаю. Nke?6 Nära besläktade med dessa sv.

namn på -vara äro sålunda många fht. ortnamn på -warid 'ö'

(-werid, -weert, -werd[e], чуем, -wirt) o. s. v., som antöras af

Förstem. 2: 1482; se Varen. Sjön bör alltså i Тау. tid ha hetat Gro;

men detta namn har sedermera ombildats till Grosken på grund

af inflytande från namnet å den i närheten belägna Sansken.

1) Att dömma af gårdnamnen ha båda dessa sjönamn i Еву. tid burit

. det osarnmansatta namnet 'Grôe.

2) Se om detta О. Rygh Th. VSS 1891, s. 186 f.; NG Indl.

s. 35, 2: 155.

8) »Den grönskande jorden» (Meyer Germ. myth. s. 148).

4) Styiïe Un..z s. 127.

5) Närmare härom Hellqu. Ark. 7: 31.

6) Jfr Djurklon Sv. lm. I: 551.
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Jfr t. ex. sjönamnet Virken, uppkommet af шаге Vir- genonl pâ

värkan frân Arken. Annars kunde man ju antaga., att Grosken

fól'llölle sig till gróa som isl. próskr ’stark, Мате’ till próask

’tilltaga i omfâng ook storlek’, sà mycket mer som en sk-bildning

af grö- í`óreligger i det bl. a. just i Vg. använda ягодке n. ’första

grödan, första grönskan7 (Rz s. 214) = isl. тёзка f. ’gröda’ (Sn. E);

Мг med afseende pá bildningen det hesläktade g'rönska..

Grot-ten. __

1) вгосз’сеп2 (Gratten Grau s. 399 [1754]; Grotten GS 3 O

31) Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. __

2) Öfre о. Nedre (Grotten GS ‘З O 31), ytterst ещё, vatten

samlingal' i Skinnskattebäl'gs bärgsl. Vstml.

Ãtminstone Grotten 1 är enligt uppgift icke stenigl. Möjligen

har sjön sitt namn fràn Grottbäcken. Ordet torde dock icke

böra alldeles skiljas frän de mállga sjönamnen al' {ёж gryt (se

агнец о. s. v.), men kan icke omedelbart sammanställas шей

detta. 0rd, som i trakten uppträdel' i ol'tnamn säsom grit-_

Sannolikt föreligger bär en afljudsbildning grüt- (jfr sv. dial.

grûtß n0. вып, da. ша, detta senare af g_1_~ût ook grìt), alltsâ

väl ett förgerm. ‘винт. Grottsjön (GS 4 O 27) Häls. kan icke

таи vidare jämföl'as. Pâ. grund af ordets förekomst i en sanl

rllansättning kan det i brist pà шаге former omöjligt bedömlnas

med nägon slags säkerhet; jh' no. sammansatta ol-tnamn pá

Grot- af äldre Grjót- (Будь NG lndl. s. 52).__- Еву. ‘си-опа“.

Grumlau gl-umiüan2 (Lex.“l: 173, GS 3 O 37), ganska stor

sjö i Bäxheda m. il. smal', Ostra hd Smàl., numel'a vanligen

kallad Bäxhedasjön4. Sannolikt sammanhänger namnet med

stammen i grummel n., ушицу, grums, no. grumen ’grumsìg’,

sv. dial. 'grum ’mörk, dunkel, ful’". Ordstammen är knappast

länad, säsom Jessen Etyrn. ordb. antager. Namnet ‘ar möjligen

l) En meddellll'e skrifver: »Kring Grotten förekolnmn väl nàgra

bârgsknallar, dock ¿iro ej dess stränder mer stenìga än fiera andra

взбив.)

2) Jfr ock sjönnmnet Gmoken ЛЬ; se Gröckell.

8) = isl. Grotte, en kvarn, egentligen kvarnsten'? Ош detta он!

se Видно Sv. 1m. IV.2: 239; jfr äfven Hellqu. Ark. 7: 167.

4) Om sjöns naturförhällanden se närmare Trybom Meddel. fr. K.

Landtbruksstyr. Nro 9 är 1901 (Nm 76).

5) Billing Авьош. s. 190.
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en jämförelsevis ung bildning af v. ритм, alltsä med bety

delsen ’som ш: grumlas’; 1 kan dock äfven {впав säsom det

suffix, hvilket ода upptrâider i sjönamu: i 55. Га" har väl den

fsv. formen varìt ‘G1-umm, ОСЬ ordet kan i {гада om bildning

möjligen jämföras med sjönamnet кишит. Nägot skäl för

bctydelsen ’den grumlìga’ synes mig sjön — ätminstone nu Í`ór

tiden _- {оке göra.

‘За-пшеницы: grunadsyugzgan l. grunßn- (ВШИ 5: 5), Щеп

sjö i Svinhults sn, Ydre hd Og.; af adj. grund (se Grunnen ock

jfl' den i närheten belägna Djupsnnggnn). Om senal'e leden samt

namnets älder ock bildning se für öfrigt Djnpsnuggxm, jfr vid-are

Kringlnn о. (1.

Grunnen. ._ '

I) grunßnen” (GS 2 О 38) Hjälmseryds su, Västra hd Smäl.

: Grunnahem. Stammen äterfinnes sannolìkt i g-rwnö ooss (1320)

SD III, hvarom se utförligare under звал-панды.

2) grunnen 1 (hvars u »uttalas nästan som ё») (Hermelin

1808,~ Lex. 2: 382, Höjers капа) Fryksände sn, Fryksdals hd

Vrml.; med ett añopp капа: Granälfven (obs. alliteratiouen).

Namnet ìnnehäller sv. adj. grund, fsv. щипает, isl. grunnr

о. s. v. (motsatt Шире"), hvaraf ät'ven âtminstone de flästa af

ŕïñljande namn â vattendrag Его bildade : Grundrammen Dalarna

( nära Djuprämmen), Grundgnuggan (_ näl'a Djupsnuggan), Grund

sjön?, Grundgöl (GS 3 0 36), Grunnevattnet (GS V 34),

Grundvattnet (2 V 33), Grundtjärn“, Grundträsket (O.Luleä,

Nordlinder Sv. l'm. V1.3: 16), no. стащат (Rygh NG 3: 2'23)‘.

k FSV. ‘G1-unna.

Grycken, Gryggen, se втекали.

Gryten. __

1) gry“ten (GS 2 О 39) V. Torsäs sn, Allbo hd Smâl. Mar

ken i socknen är till största delen stenig ook bärgig.

l) Akcentuppgift ej lemnad.

2)Gs 1ч37,пузе,1озв‚4озв‚зозв‚2с’›з1,в

О 30 2 ggf.

3)Grslv34,1v312ggr,2\f31.

1‘) Ibland kan man dock känun sig tveksnm om Интима det ‘75:11

Пвеи är adj. grund som ingůr i liknande numn. Sá {innes mellan

Gammalstorps вей Näsums aznar Blek. o. БЫ. en sjö выпадов, hvil

ken enligt Sjöborg Шей. hist. 2: 354 är запеки. djup.
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2)1 (GS 3 Ö 36) mellan Oppeby sn, Kinds hd Og., ock

Dalhems 311, N. Tjusts__hd Klm. : егушк. " ‚

3) gry4ten (GS 3 O 35) Туи-311163 311, Kinds hd Og. :G1-yt

bult.

4) gry*ten (GS 2 O 34) delvis inom Askersunds 121063101‘

samling, Sundbo hd, pâ gränsen till Vg. : Gryten, спускали;

med bärgiga ock steniga stränder. i

5) (Gryn В1000111а11_ 2: 123 [1760)2; Gryten GS 3 O 34)

Vreta 311, Gullbärgs hd Og. ._

6) gryüen (Lotter с. 1750, Her-_malin 1810, GS 3.0 34)

Hällestads 311, Finspänga läns hd Og.; jfr den närbelägna

Grytgöl. " v _.

7)3 (GS 3 O 34) Risinge sn, Finspänga läns 116 Og.; i en

bärgig oek stenig trakknnära Stensjön.

8) gry“ten2 (GS 2 O 33) Finneröja sn, Vadsbo hd Vg.; har

steniga stränder_._

9)з (GS 2 O 33) Nysnnds sn Vrml.; jfl' den i närheten be

lägna Grytsjön. __

10) Stora о. Norra, gryßtzen2 (gri/tp) (GS 2 O 33) Kvistbro

m. fi. smal', Edsbärgs hd Nke. Norra Gryten kallas äfven Norr

Kl'yten» „_

11) Stora o; Lilla., gry4ten (GS 3 O 33) Skedevi sn, Fin

spänga läns hd__Og. : оттянет.

12) (GS 3 О 33) Во sn„S_ky1lers_t_a hd Nke :_Qryt.

13) Lilla, gryten4 (GS 4 O 33) Arila su(?), Oster-Rekarnes

hd Sdml. : Gryt; med steniga strändei' ook stenig botten. Sjön

kallas Lilla Gryten i motsats till den strax i norr belägua

stöl're (эх-571351511, 30111 väl i äldl'e tid hetat Stora. Gryten.

14) путан (gryfy.) (_enl. uppgift) Кап-1330921 bärgsl. Vrml.
= Grytingen. ч

15) g'x'yßten2 = Storgryten.

16) i sammansättningen Lillg'ryten.

Nalnnet kommer af sv. gryt, fsv. grìt (se Södw), ä..nsv.

gryt (t. ех. _J. Celsius Orf. 0. Еш‘у6.), isl. grjót n. ’sten’, be

 

1) Namnet var obekant för min meddelare frän пашен.

2) Formen beror sannolikt pâ tryckfel, sâsom à ватта sida iboken

Emden för Ernten.

3) [Íttalsuppgift ej lemnad.

‘1) Akcentuppgift ej lemnad.
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släktat med grua. Ordet ingär i sjönamnen Grytingen, Gryt

sjönl, анкеты-112, Grytàn Blek.; vidare i щипцам, hvil

ken form sannolikt uppkommit genom en assimilation tan» ss

pá summa sätt som sjönumnet Gryssen ur Grytsen (654030);

jfr slutligen Gröcken (Grycken ock Grucken). Hithörande namn

pá norska vattendrag äro: f'no. fjordnamnet егип- Rygh Stud.

ss. 77, 80, fno. ält'namnet Grita därs. s. 57, NG 1: 106 о. s. v.

Áfven i andra slags ortnamn uppträder ватта 0rd syunerligen

ot'ta i sâväl Sverge som Norge; jfr t. ex. fsv. Gryti (VGL

IV. 11: 1), 1111 Gryten, skog i Skänings о. Vilske Vg. ock den

mycket bärgiga socknen Gryta. (1500), nu от Og.; om ordet

i no. namn se K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 92, О. Rygh NG Indl.

s. 52 samt registren i ватта arbete.> I fräga om sjönamnets

betydelse jt'r Mnlmen, Sännen, Ören. _ Fsv. ‘0191101- (isl. ‘си-5611)

eller ‘(315710 (1. möjligen ‘Gry-für), se 8, 10 ock jfr gärdnamnen

pá Gryt- (_ej Gryts) under t. ex. 2, 3, 11.

Grytingen grystigîen.

1) gri/tz'gan) (Stöpgrytingen Hermelin 1803, Se d. 0.; Gry

tingen Dahl Carlsk. Sochn 1779‘, GS 2 O 32) Karlskoga bärgsl.

Vrml.

2) (Седа-3116111 Vrml. fìskev. nr 353) Lungsunds sn, Filip

stads bärgsl., eck Olme sn, Olme hd Vrml.; med stenbotten ock

bär-giga stränder.

Namnet är en atledning at' fsv. gryt ’sten’ (se Gryten) = fno.

sjönamnet Grátingr, äfven begagnat som 511111- oek fjällnamnMed afseende pâ bildning oek betydelse каппа närmast jäm

i'öras Sjönamnen Hällingen, Malmingen, Skärfvingen, 81011111

gen, Sänningen. Grytingen 1 kallas äfven Gryten. _ FSV.

'Grytinger (eller möjligen 'Grytinge).

Grůtjlrn, se llitren.

UGS10392ggr,2039,36382ggr,4038.3037

2 ggr, 4 Ó 37 2 ggf, з Ó 34, 2 Ó 22=stora о. Lilla., 4032,66

31:Gryta.,5 Ó 30.

2) GS 2 V 33, 2 O 31. Snarare hör dock namnet Grytetjàrn

till_ gryta, hvilket i sin ordning är en nñedning nf gryt ock agent

ligen betyder ’stenkärl’.

3) GS 1 Ó 37 : Gryssnás <- ’Grìtsnas, 3 Ó 37 : Gryssebo,

3 Ó 31.

4) Norask. ark. 2: 406.

5) Будь NG IV. 1: 124, 14: 15.
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Grängen.

1) Stora о. Lina, gregagenz’ (тёти) (Nora o. Lindes bärgsl.

s. 59 [1791), Hermeliu 1803, GS 2 О 31) Hjulsjö su, Nora о.

Hjulsjö bärgsl. Vstml. : Grängshyttan. Àlst har jag funnit nam

net ingäende som 1`örsta led i detta ortnamn, hvilket ár 1591

skrifves выдвинутая, en form som tydligt visar hän pá ett

fsv. 'Grœngir, ytterligare bestyrkt at' det gängse uttalet med

tvästafvighetsakceut.

2) gräg4gen (Grängien Lotter с._ 1750; Grängen Hermelín

1808, Lex. 2: 208) Eksb'árads sn, Àlfdals hd Vrml. Den hos

LoTTEn Forekomrnande formen Grängien är frán ljudlärans syn

punkt intressant, dâ. den tydligen äterger ett uttal gli-(cyan, alltsä.

med samma muljering af 113, som enligt Nor. Sv. lm. I: 199

(ё 159) 1 motsvaraude ställning (framför len Vokal) uppträder

1 mälet i Dalby socken, llvilken likaledes är belägeu i Älfdals

härad; jfr äfven Lundell i Sv. lm. I: 68. Den noggrannhet,

hvarmed дыша dialektform är Щеп-311111111, vittnar gott für de

gamla Lotterska kartornas pálitlighet 1 dylìka ting; 311- Gröeken

(Gryggen).

3) (Hermelin 1803) Glanshammars bd Nke; àl' mig för öfl'igt

obekant, dock torde härmed samma sjö äsyftas som den i SGU

Aa 2: 6 under namnet Grängien omtalade, hvilken tycks vara

belägen i närheten nf Jälmaren.

Frân Dalarna eriuras om sjön Gritngen (GS 3 30) Silf'- I

bärgs sn : Grängshammsr ook den à GS 4 О 30 upptagua lika

benämnda sjön. Samma bildniug t'öreligger äfven isocken

namuet Gŕänge, är 1531 skrifvet Grœngel, nu vanligen Gran

gärde. Det synes mig sâ gott som säkert, att här i'örelìgger

en bildning af trädnamnet gran af samma art som sjöuanmeu

Gröcken : gryt, Maljen:ma,1 0. S. v., alltsä en Stam gran(i)g;

af detta adj. är sjönamnet Grœngir en maskulin ock socken

namnet Grœnge en neutral aileduiug pä is.. Mindre troligt är,

att vi här ha att göra med bildningar pá -ing-2; jfr det jämtl.

sjönamuet Gnänningen. Jag pâminner i detta sammanhang

därom, att det gamla sockenuamnet Grange ersatts af den unge

 

l) Styf't'e Un.2 s. 259.

2) Man kunde dock jämföra. 110. ortuamuet Grong af Granung

(Будь Th. VSS 189], s. 188).
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Га!‘ likabetydande sammansättningen Grangärde, samt att i när

heten af Grängen 1 en sjö med namnet (га-111153611 är belägen.

Med uf'seende pä sjönamn, som uppkommit af' trädnamnet gran,

Se för öfrigt Gran. — Fsv. ‘Grœngin

Gränkafvelnl (GS 3 Ó 31), Шеи sjö i Ramsb'árgs sn, Lindes

Шёл-331. Vstml.; väl afl sv. dial. grün Ётап‘в (se Gran) ock kavel

’trind stock’ Rz; “г no. хдйгапашпеъ Kav1en, hvarom Rygh _NG

1:19, fsv. gärdnamnet Kaflabeck (SRP nr 505 frän 1361) Og.,

sjönamnen Snesnaren (i närheten), Sperren, Stockaren o. s. v.,

änanmet званым) o. s. v_

Gränranlen, se Granrnmen. __

Gräsken grasßkenß’ (Wieselgren 3; 120, GS l О 37) Bosebo

sn, Västbo hd Smäl. : ставнем. Ordet är väl en bildning med

adj.suf'fixet g l. k (se öfversikten) af sv. gras, fsv. grœs o. s. v.;

Мг Gräsmnngen ook därunder anförda sjönamn. Ibetraktande af'

den stora öf'verensstämmelse, som äger rum mellan de gamla sjö

oek önamnen, är det myeket troligt, att samma bildning äfven

föreligger i fsv. önamnet атака (1405), troligen ön ставке

land, sydsydost om Rädmunsö Uppl.”. _ Fsv. 'Grœske.

Gräsmangen gräßsmagïgen l. Gräsmángen gräßsmogîgen *

(Màngen Lotter e. 1750; Gräsmängen Björkman 1: 113, Lex.

2: 219; Gräsmàngen GS 1 О 31) АШзЬаыщ2 0. Ulleruds о. Slm

nemo smar, resp. Nyeds, Kils _0. Nedre Alf'dals hzder Vrml.:

Gräsviken. Om sjöns naturbeskañ'enhet se вёл-шаге Cederström

Vrml. быке". nr 784. Namnet är sammansatt med sv. gras ook

det i västra Svealand samt Norge ytterst vanliga sjönamnet

Mengen, Mângen (se d. 0.). Med afseende pá Штата leden Мг

sjönamnen (За-банан, Gräsviggen, (Эх-315556115 oek втащил-цв; om

tht. ortnamn pä Gras- (Grasabah o. s. v.) se Förstem. 2: 596. _

En annan sammansättning med Mangan är sjönamnet Vek

mengen.

 

l) L'ttulsnppgift ej lemnad.

2) Jfr затаившим Этапа. Vstml.; {и 1447 I Grœnom, ůr 1500

(Этап (Vaast. jordeb. s. 251).

3) Styfïe Гид s. 305 not 5.

4) Kallas enl. uppgift Gräsmàngen, men »i dugligt tal stundmm»

Grasmangen.

5)es 1 033,3 038,2 633,21r 32, 1v31,1031 255g,

(en uf dessu strax поп- om Gräsmangen), 2 Ö 31, 6 Ó 30.

6)Gs1v34.,1v33,1V32,1<‘î>31,2031,3öa1.
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Gräsvîggen, Öfre о. увита, väl gräßsvigïgen (Cederström

Vrml. быт. nr 888, 891) Ostmarks ock Hvitsands smal', Fryks

dals hd Vrml. Se Gräsmnngen ock Певец 3, 4:31!‘ Bo~, Bůvlggen.

Gröcken.

1) grök‘ken (Gryggen Lotter e. 1750, se Pedali; Gröcken

Hermelin 1808, Höjers капа) Ekshärads sn, Alfdals hd Vrml.

2)l (Höjers kal-ta) поп-а delen af Штат lld, till större delen

inom Dalarna. .

Ãtminstone Gröoken 1 har steniga stränder; bottnen bestâr

dels af sten, dels ai' dy ос]: gräsbevuxen mark, se Cederström_

Vrml. тыкву. nr 553. Namnet är bíldat at' ett adj. тушу,

motsvarande вышка выше), isl. тёще:- (: grìt, isl. grjót

'sten’; se агнец) pâ sammn sätt som t. ex. ушке ’trollkarl`,

fht. wìzzago af isl. vitugr задах, prœscius’. Dylìka afsbst. af

ledda. adj. pâ -g Езда äfven till grund Шт sjönamnen Grängen,

напел, skarjen о. s. v. samt väl äfven (За-анкета; se öfversikten.

Namnet betyder alltsà ’den steniga (sjön)’. Etymologiskt samma.

ord ё:- sjönamnet Gryoken nära Nora i Палаши‘, senare leden

i fsv. sjönamnet тает-успев“, likaledes i Dalarna, samt väl äfven

det järntl'ándska Gruoken; jfr äfven gârdnamnet Grykkisbodha,

nu Gryoksbo Папаша‘. Formen med -ö- beror pá samma ut

veckling af у (<- У framíör dubbelkonsonant) som den, hvilken

fóreligger i t. ex. dial. тёска“) af mycke(t). Skrifningen

Gryggen llos LOTTER uttrycker möjligen ett fórsök att ätergifva

ett nttal gfytyan., alltsà det af шаге Ь‘ uppkomna ljud, som en

ligt Nor. Sv. lm. I: 197 i Dalbymâlet utvecklats framför len

vokalô.

Gröen (GS 1 V 36) Landvätters sn, Säfvedals hd Vg. Namnet

fórekommer numera icke ock har ej'i mannaminne begagnats;

l) Uttalsuppgìft ej lemnad.

2) стекал Blaen 2: 20 (1663); Gryoken Tuneld s. 101 (1741),

GS 3 O 30. — Dr E. H. LIND har rnuntligen till lektor E. BRATE frain

stzìllt samma etymologiska {ёж-Найду af detta sjönnmn, sorn den jag

ofvan gifvit.

з) T. ex. frńn 1495 enl. Dipl. dalek. 1: 156.

4) Dipl. dalek. 1: 300, З: 52 (reg)

5) Jfr Ьо'ггвкз skrifning Grängien, завет nsmnet ä. den likaledes

i Ekshärad belägna sjön етапвец ůtergifves. _ Med skrifningen Gryg

вед bör formen Fryggen smnnianliàllns (se Ранец).

Sv. lamhm. XX. I. 13
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sjön kallas i stället Landvättersjön. Ordet 111- sannolikt en ош

ljudd form al' den sjö- ook älfnamnsstanl grô, som vi förut

anträffat i Vg. Og. samt Norge1 (se Grou, Grosken), eller det

nära besläktade gröö, som uppträder i Gron (fsv. ‘G1-61161)

ock som Rygh NG 2: 2 anser kunna f`óreligga i ‘1L-no. Gred

stad, fno. Gróöastaôir. Pâ. grund af nniljudet bör man snarnst

antaga, att sjönamnet är en sekundär bildning af ett älfnamn

ага (eller Gröp). Detta har antagligen varit namnet pá den

ansenliga äli, hvarat' Gröen egentligen 311- en utvidgning ook som

i Härryda. sn kallas ‚нм-гуаши, i Landvätters sn Landvätterůn

samt under sitt serrare lopp erhäller namnen мамашам, A1

medalsàn. _ Рви ‘опыте eller ‘стриг.

Gröndelen (SGU Aa 57: 7) à kartbladet Stal'sjö synes äsyl'ta

53611 Gändeln; se närmare d. o. __

Gröningen grösnigen2 (GS 3 O 32, SGU Aa 47: 5), liten

sjö i Fellingsbro su Vstml. : Grönbo (bruk). Om sjöns natur

beskafï'enbet har jag ej lyckats erhâlla nägon upplysning. Namnet

är aflett af fárgadj. grön, fsv. gran, isl. гнёта о. 5. v.; jfr

Grönsjön 2, Gröngölen (GS 3 O 40), Grönevattnet (1 V 36), Grön

älfven (SGU Aa 69: 5), no. älfnamnet Grana-3 ock fht. ortnamnet

Gronaha* (z fht. grôni ’grön’). I frâga om säväl bildning som

betydelse erinras om sv. sjönamnet svartingen samt fno. 536

11аш11е1 Hvitingr (se Hviten); _jfr vidare under t. ex. вши, матке-1,

Bön, Svnrten. Ett norskt skär bär enligt K. Будь nHist. tids

skr. 1: 76 namnet Grßningen.

Gufven guvem5 (SGU Aa 26: 22), liten 536 eller snarare

tjärn i V. Färnebo sn, Vangsbro hd Vstml.; belägen i en 01111111

bar kärrtrakt i skogen. Namnet hör väl till sv. dial. guva,

вата f. ’imma’, isl. gufa. Жива, rök’ ock har alltsâ den ganska

vanliga betydelsen ’dim- eller ängsjön'; jfr Emsen, Immeln,

Àmmelängen, Àngsjön 0. s. v.

Gnllmaren.

1) fjärd i Bohuslän, fno. Goömarr; se Gullungen.

2) i'elaktigt namn 161- ванны-ед (se d. 0.).

1) Name: Grosjan (Gs 3 6 39) Mndesjö 511 smal. :orde осьва

böra föms hit.

в) Gs 1 0 39, 4 ò 38 с Gronskog), 2 v 33.

8) Rygh NG 3: 211. 4) Förstem. 2: 606.

5) Akccntuppgift ej lemnad.
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Gilllrillgen шип-1323731: (SGU Aa 20: 51), упек-31 liten

птепзшппйпьР i Brâtensby s:n, Kullings bd Vg. Namnet inne

bàller sv. gullring, fsv. gul(1)ringer, isl. gullhringr ock är alltsä

ett jäniförelsenamn at' samma art som t. ex. sjönamnen Kedjen,

Nyokeln, Spiken 0. s. v. Samma ord ingár äfven i gärdnamnen

fsv. Gulringtorp (telaktigt вин-п SRP nr 490 frän 1361), nu

ваш—задают, V. Skrukeby sn Og., Gullringsbo Lerunis su

Vg. ock Gullringsdal Ripsu sn Sdml. Jfr {Вт öfrigt Gull

vangen.

Gullungen gulslugen2 (GS 1 V 34, SGU Aa 39: 42), liten

sjö till större delen inom Högsäters sn, Valbo bd Dalsl. Namnet

synes tillböra en liten grupp ai' »berömmandew ortnamn, hvilka

Зато sammansatta eller bildade af sbst. gull ock närmust böra

jämföras med de ai' Будь NG Indl. s. 39 omtalade no. Guld

bringen, Guldaakeren, Gullhaug, Gullmoen. Dit höra vill

alltsà äfven sjönamnen Gullringen, Gullvangen, Gullvattnet

(Gs 4 o 35), вили-ш: (шва, Nordlinder sv.1m.v1.3=7),gsrd

namnen Guusje (Vrml. 3 ggr, Västerbotten 1 gg), Gullsjön

Gästr.1 samt Gullspàngsälfven, ii.nsv. аппараты; jfr äfven

tht. вещам, ilod- ock gàrdnamn : gold”. Dai-emot идёт det

hobuslänska tjordnamnet винтами t'i'ân ett fno. Goömarr (se

Rygb Stud. s. 34)4. Vidare kan nämnas, att Gullongebyni

Tisselskogs sn Dalsl. i fsv. tid kallades Зимовье. (SRP nr 1364),

hvilket af Lundgren Sv. lm. X. 6: 79 töres till personnamnet

’Gunlegh5 ock sälunda ieke bar nägot med värt sjönamn att

skañ'a. I frâga om afledningen i Gullungen erinras om de lika

ledes dalska sjönamnen Bollungen, Kàlungen.

Gullvangen gu131vag2gen ('Ilham Link. s. 838, SGU Аа

57: 30) Krokeks sn, Lösings hd Og. Ordet är ett berömmande

jämtììrelsenamn, bildadt af gulloek sv. dial. vang, rspr. чаги",

.if samma. art som de under Gullnngen ant`örda no. gärdnamnen

pâ Gu1d; jfr äfven баш-1113011 samt Gulten.

l) Sv. posbortlex. s. 157 (1894). il) Se Spůllgen.

s) Förstem. 2: 589.

‘) 0m formen Gullmaren för (зашагав se d. о.

E‘) Man kunde jâmföra fsv. Vlg(h)10g(h)a (SRP nr 1689, 2228),

nu VMC Jäders sn Sdml. : Vlglßgh'?

tl) Кашне: har gifvit upphof till en i ‘станов gängse sega om en

унитазы, som körts ned i sjön ock :'innu ligger kvur pir sjöbottneu.
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Ganzen gamen (С+111[1]1:ец._ Hermelin 1810, Gs з ö 34)Нй11е—

stads sn, Finspâuga Iäns hd Og. : Gulltorp, Gultevik. Namnet

innehäller möjligen sbst. gull ’guld’, bvilket äfven ingâr i de

tre föregâende sjönamnen. Hvad t-snfïixet beträñ'ar, är ju detta

icke ovanligt i svenska sjönamn (se (ты-5111100). 1 detta speci

ella fall bör det snm-ast Pórklaras sâsom bel'oende pá Шип-111111

frän gàrdnamnet Gulltorp. Af ett Тег. sjönamn Gull- har detta

bildats genom sammansättning med -torp (om analoga fall se öfver

sikten). Sedermcra har t öfverfìyttats pá. sjönamnet, alldeles sà

som enligt min mening namnet ä den i samma socken belägna

sjön Järten erhâllit sitt t frän Jàrtorp (ватт-р), hvilket i sin

tur f`órutsätter en sjönnmnsstam Ger- (isl. Geir-). Möjlìgen kan

dock ситец äfven ‘сникая ha erhällit sin afledning frän namnet

ä den bredvid Iiggande Gryten; jfr sjönamnen Arken~virken

(af äldre Viren).  Fsv. 'Gull-_

Gulungen (111161011‘ 1: 13 [1804]) Skederids sn, Sjuhundra hd

Uppl.; kallas i samma arbete 2: 54 (1805) Gulungesjön samt ä

GS 6 О 31 ock i SGU Aa 100: 3 Gullungsajön, hvilket enligt

uppgift 111- namnets nuvara nde uttal. l närheten 'ár gärden

Gullunge (märk uttalet!) belägen. Detta namn skrifves är 1328

Gullungy (SD 3: 80). Шип tvifvel är här sjönamnet seknndärt

i förhàllande till gärdnamnet ock sàlunda till sin uppkomst att

jämföra med t. ех. sjönamnen Ap1ungen,~Drättingen, шпаны-ц,

Knabbarpen, Ornungen, Syningen, Trysslingen, Turingen,

Tydingen, Yddingen. De hos RADLOFF förekonnnande formel-na

med ett 1 äro tydligen oriktiga. Gärdnamnet Gullunge är i sin

tur bildat al' ett släktnamn ‘(шпицев som añetts af Ты’. рет

sonnamnet вины; jfr det af Förstem. 12: 690 med nägon tvekan

ansatta fty. Gulli. En växeIform ‘034111150:- f`óreligge§ i by

namnet Gyllinge frän 14022, О. НизЬу sn, Ostkinds hd Og. Se

härom uttörligare min afhandling om sv. urtnamn pä inge.

Namnet har sâlunda intet att skaíì'a med det ofvan behandlade

Gullungen. __

Gunnen gun4'nen (Gunnen GS 1 0038; Gunnern Tuneld

III. 2: 998 1183‚‘2])7 liten sjö i Kärda sn, Ostbo hd Smâl., strax

söder om Nästasjön. Det är väl föga попу, att vi här ha Юге

1) Se Lundgr. Sv. lm. X. 6: 78.

I) sn Ns 1: 98.
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oss ett namn af' mytisk iunebörd, jämför den utförligare fram

ställningen under Allgnuuen. Jag antager i вынет, ntt szìväl

Gunnen som Gunnern innehälla en рагъйсйрайедпйщг;н ieu. ‘дни-цв

af l’ ghu ‘щита’ ock alltsä böra sammanställas med got. gunds

o. s. v., som v. GRIENBE1>.GF.R1 forklarar pä detta sätt; ш det

i sä fall besläktade sjönamnet вбит.

Gunnern gun4nern (Gunnarn Lottel“ с. 1750: Gunnern

Fel-now s. 289 [1773], GS 1 V 31), betydlig sjö i Gunnarskogs

su, Jösse hd Vrml. At' sjönamnet är sockennamnet башмаков

ышм, sä skrifvet är 1540’; enligt Höjer 1: 484 vai' dock Gun

narskog едет] socken redan under medeltiden. Pà liknaude ваш

nppkomma sockennamn pä -skog anföras under Банан. Pä grund

af sockennamnets form äfvensom formen Gunnarn hos LoTTER

kunde man vara {гонад att f`ór пашней autaga en adedning

-are(n). Jag antar, att ŕörhâllandet mellan sjö- ock socken

namnet är Foljaude. Trots enŕitzaifvighetsakcentens har man tyd

ligen att häl' ansätta ett fsv. 'Gunnir. Наш” har bildats socken

namnet ‘впитываем, d. v. s. skogen kring sjön Gunnir, samt

(med r frän nomini.) ‘Опции-выходи; jfl' Vidhisrum ock шаши

rum (ее vidhir 0. s. v.). Detta har i samband med uppträdan

det af suñ'lxet -ar- i sjönamn, hvarom se afd. Il, öfvergätt till

Опиши-веков]: pá samma ать som ‘шамана till Qiarsbodha

(1334), af Тег. sjöuamnet 'ßiir, nu Öjaren, eller ‘наши till

папани (1404), ai' ‘наци, nu Hallan-en. Gun4nern utgár sá

lunda fl'ân ett диваны-211, ook akceutiörskjutningen är alldeles

analog med den, som Fórsiggätt i Dofvern < Гм. 'Duvir, hvarat'

Вити-ниш, nu Dofverstorp, bildats. Gunnern kan antingen

vara en direkt utveckling af fsv. ‘Gunnir eller en väi'mländsk

dialektform för виллах-(ел: (jfr LOTTER ofvan), som är att be

dömma som Mälaren : fsv. Mœlir o. S. v. Se härom närmare

öfversikten, afd. П. 1 fräga om härledningen kan väl ordet ej

выпав fràn sjönamnet Gunnen. « Med personnamnet Gunnar

har пашней icke direkt att skafïa. Däremot finnas ätskilliga

1) Sitzungsber. d. k. Akad. d. wissensch., philos.hist. cl. CXLII.

8: 100.

2) Styfie Uu.2 s. 151. 4 _

g’) Jag влияет naturligtvis, att uppgiften om namnets uttal är

riktig. En af mina meddelare var тешат om, huruvida icke пашней

nf allmogen uttalades eller kunde “шаль; med sammnnsatt akceut.
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snmmansatta sjiìnamn, hvilkas i'örsta led innehäller detta namn:

Gunnarssjön (GS 1 V 38), Gunnarsvattnet (2 V Gunners

tjärn (1 V 32, 2 V 33 : Gunners), Gunnarsgöl (4 О 35). —

FSV. ‘Синий.

Gängen, баста, о. Västra, sannolikt gog^4gen (GS 1 V 36,

SGU Aa 28: 12), tvä ещё. sjönr i Защитив sn, Vedens lld Vg.;

sannolikt af sv. gàng, fsv. ganger m., sà benälnnda pá grund

ai' den lilla. ä, som i так linje 161811111- de bâda sjöarnn. Om

stammen gang- i fht. flodnamn se Förstem. 2: 551 Man kunde

z'lfven erinl'a om det fno. älfnamnet Чада, 50111 enligt Будь NG

15: 208 en gâng tycks ha fórekommit ock som säkerligen hör

till v. vaöa. ‘ф’. — Fsv. 'Gangenn

Gůpen1 (Hernlelin 1818, GS 3 O 37) Virserunls sn, Aspelands

hd Kim. Sjön bar bäl-giga strändel'. Namnet innehàller s'áker

ligen ett ‘вар 11. = 110. gop (med öppet o) n. ’stort djup, af

шипа’ Aas., 311- nisl. gopi 'gap, öppning'2. Det norska стает är

snnnolikt ej, sâsom Bugge Studier 2: 111 eventuellt fóreslär, att

fatta som uppkommet af pluralformen till gap. Det stär i afljuds

förllällande till isl. запри, Sv. dial. göp(p)en Samt ags. géaps,

hvilket egentligen betytt ’gapande’, men liksom ags. gin (se

тамады) fàtt betydelsen ’rymlig, vidsträckt’. Ordet гор kan

betraktas som en гоню-111111 till gap (se Gapern); jfr Persson “Ъ.

SS. 178, 291 о. s. v. I f'räga onl betydelsen jfr utom еврею

ät'ven Gillen, Gimlllen, Ginningen, Glupen, Glysen, Gölnmaren. _

Fsv. ’Göp.

над-вывел вйзгьвг’кеп (Gärbar[c]ken Grau S. 476 [1754].

GS 4 O 30; Garbarken Herlnelin 1801, Tllaln Vest. s. 161) V.

Fìirnebo sn, Vagnsbro hd Vstml. Sjön 211- belägen i ell sumpig.

ai' sten ock marskog nppfylld, ful ock ödslíg паи n'ara sjöarna

0917131- ock Stenbarken. Första sammansättningsleden är sv.

35.1- ’smuts’, alltsä samma ord hvaraf sjönalnnell Gorren ock

Gorjen äro bildade ock hvarmed запивал är samnlansatt; se

närmare Gori-cn samt om senare leden Barken.

1) Uttalsuppg'ift salinas.

2) Det ifrágavarande nisl. Ordet skall, enligt hvad Внеси auf. et.

атм, cgelltligell vara ett iriskt lůnord, som möjligen sammansmält med

det потеки gop.

3) T. ex. Beowulf tlerst. ock ¿ifven i ortnallln (se t. ex. Midden

110111 Aang. flllrn. s. 59).
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~-ggçiu'den (-gâln), hvilkct ingär som senare led i nägra 836

nnmn säsom швами, лань, патер, Orm, Vassgárden, inne
háller sv. вага, t'sv. вышьет о. s. v. Här föreligga sannolikt

ett slags jämförelsenamn af ватта art som Torten ock möjligen

Salen. Samma ord tycks äl'ven ingä som första led i en hel

mällgd Sjönamn: Gàrdsjön 1, Здравниц (GS 1 V 31), Gärdsgöl

(3 О 40), Gàlejön (2 О 32, 3 О 32). De Наша af dessa sjöar

hafva säkerligen erhällit Sina наши efter vid stränderna belägua

зги-дат. Jfr Будь NG 2: 416 samt ерш-ел.

Gâräljen väl gâarälï'jen (GS 2 О 34) Halna sn, Vadsbo hd

Vg. Föl'sta leden ёл- väl densamma, som ingär i sjönamnen

Gorren, ваты-кап, senare densamma som i Häljen; jfl' Nox-r»,

щадя-шеи.

Gafgsen давней, med slutet à-ljud (Widegren 2: 62 [1818].

GS 4 О 3_5), läng ock smal sjö i Gryts Sn, Hammarkinds hd

Og. : Gàseboda. Namnet utgäl' att dömma al' sâväl uttalsupp

giften som gärdnamnet frán ett ‘зава, sannolikt en n-añedning

af fogelnamnet гав, fsv. ваз o. s. v., alltsä med betydelsen ’gäs

sjön’; jfr fno. ‘(Звёзд ’gäsälfven‘ nedan. Med afseende pâ bild

ningen erinras om Гну. 'Uma ’uttersjön’, nu Uttran,fSv.’E1pte

’sv_1_msjön’, nu Диен о. s. v. Samnm ord ingär i Gàssjön (GS

2 О 32), Gam-111112, Gàsfjärden (4 0 37 Klm), ä.nsv. Gâseström

(BSH 29: 76) Klm., no. Gaasfjorden Ой‘ Rygh Personnavne

s. 81) ook по. älfnamnet (певец ’g¢“’v.sált`ven’3 (Кг Jäsen). I

detta sammanhnng mä vidare nämnas Еву. Gaasewadh, nu

завешанном, nordväst om Kungsbaeka4. J f1' äfven Gässlingen

samt för öfrigt sjönamnen Anden, Svan о. d. — Man kunde

emellertid äfven шика pà ñnl. dial. газа ’imma, änga, dimma',

sà mycket прет som ett атм‘ bildat adj. gâsig värkligen Роге
kommer i Og. (i betydelsen ’kvalmig’, se Rz s. 226). Вегу

delsen vore i sà fall densamma som i sjönamnen Emsen, Immen,

Àmmelàngen о. s. v.

l) Gs2 ò 4o 2 ggr,1 0 38, 2 ò 38 2 ggr,1 1135,4034;

Gex-dejo, 2 O 34, 2 Ó 33 2 ggrzGùrdsjOtorp, 1 Y 32, 1 0 31

(uml: gqìsgn, sume вп): Gárdserud 4 Ó 31 : ешаззо.

2) Gs 2 о 32, 1 v 31, 1 о 31, 2 ò 31, 3 ò зоеашъыоганцаег

Sv. lm. VI. 3: 16.

3) Rygh NG 1v. 1: 166. 4) Styffe Un.2 в. 88.
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Gůttrikßll, se Gottriken.

Gälldesjön, Se Asplůllgen.

__ Gäfjall jä3vja2n 1 (Grau 3. 84 [1754], Hel'nlelin 1801, GS 3

O 31) pä grällsen ulellan Skillnskattebäl'gs ock Västanfors sznal'

Vstml. : ешеьо (Hermelill Gäfbo). Nanlnet äl' kallske oblik

kasus, fsv. ‘Gœvia, till ell ian-stam 'Gœvi : 'Gav- ook alltsä af

samma slag som Iljan (ock Siljan). Emellertid tyder uttalet

sllal'ast pá att häl' sammansättning iöreliggel'. Häl'ledllingen äl'

mig i öfl'igt obekant; 311‘ Jäfvern.

Gäfvel'n, se мнет.

Gällen, se Djllp, Lillgällen samt i fräga onl härledningen

Gällillgen. __

Gällillgen jälßligvgen. Stora 0. Lilla (GS 3 О 32), tvâ

längsmala sjöal' i Lindes ook Fellingsbro smal' Vstml. Semilla.

llamn bäres áfven af ell s_jö i Säfsnäs sn Dalarlla (GS 2 O 31).

I brist pá fsv. former kan intet med bestämdhet sägas 0111 detta

sjönanlns häl'ledning: stammen kan ju ha böl'jat pá j ock sä

lullda vara besläktad med sjönamnet Jällunnen ellel' pá hj ook

höl'a till fno. Hjœlsjór. Snarast föl'utsättel' doek namnet ett fsv.

‘(3113111111331 (1. -under, jfl' Hrllingen) 1. 'Gaallinger (af ’Ga.11-) ock

är ell afledning af adj. sv. gall, isl. gjallr ’starkt ljudande',

llvaraf sjönamnet Gällen, 31131- det likbetydande isl. gallr, Ilvaraf

sjönamnen Gallen, викариев, fsv. ’Vidhgalder (jfl' sv. dial. gall

п. ’genomtl'ängallde stämma’), hvilka ord höl'a tillsanlmans med

fsv. сына, isl. gelle., щепа, f'ht. gellan о. 3. v. ’I_jllda stal'kt,

skrika, hvina’. En sj'o' Gällingen filmes äfvell i Säfsens 311 Da

lal'na (Hermelirl Vrml. 1808):Gu11inge, ett tämligeu säkert

exempel pá ett gâl'dnamn med ändelsen -inge, 30111 bildats af

ett sjönamn. Adj. gäll, isl. gjallr illgäl' enligt min mening
äfven i det yttcrst vanliga sjöllamnet Gälllajön2 samt i llamnet

(Залпы-паша (GS 3 Ö 31) ock det isl. mytiska ânlllnnet GjQll

(Gl'imnismál str. 28); jfl' isl. (папы-11:11 ’bron öfver Gjçll’. Be

släktat 111- alltsä äfven sjönamnet Galmaren; jfl' винт-вен.

1 detta sammanllallg el'inl'as äfven 0111 6311 :lf KONSTANTIN POR

l) Senal'e leden llttalas som personnnmnet Jan, hvilket апвев ings

i sjönamnet.

iUGS1V38,1V37,lv36,4òas2ggr,lv3.4.1 V

за, 3 ò 34, 2 ò за 2 ggr, з 1") за : еоыогр (si 3111. катит), 2 0

32, 1 Ó 31.
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PnYnoGENNETos omnämnda forsen FaMvSp-í i Dnepr, i hvilket namn

V. Tnonrsnr:1 ser det fornnord. participiet венам: eller 359,1

landi 'ljudande, skallande'; se дыми. Den betydelse 'hvinande,

d. v. s. blåsig', som alltså skulle innebo i namnet зашагав, är,

såsom synes i öfversikten, mycket vanlig; se äfven under Gul

maren. I fråga om bildningen jfrl namnen å de kringliggande

Sjöarna Vin-ingen, Besslingen, Skillingen, Skräñingen, Зашива

sjön (af Выпадет?) __

Gällringen jä131rig2gen (Hermelin 1804, GS 4 О 33) Gryts

m. ñ. шпаг, Daga hd ваш. Sjön har en egendomlig halfeirkel

formig bildning. Senare leden är säkerligen sv. ring, fsv. ringer,

isl. 11111151- o. s. v., alltså samma ord som ingår i Ringajön2

samt fno. sjönamnet 13111311- ock älfnamnet Ringa, (Rygh NG

Indl. s. 70); jfr äfven ваш-идеи. För öfrigt erinras om det

norrl. gàrdnamnet вызвав (1548), nu Boggsjö : isl. baugr m.

Низ“. Om första leden måste samma tvekan råda som i fråga

om sjönamnet выпивал. Jag är emellertid snarast böjd att

äfven här spåra det adj. 35.11, som antogs ingå i de under sist

nämnda artikel anförda sjönamnen.

_Gn'mdeln4 (Hermelin 1810) delvis inom Krokeks sn,Lösings

hd Og., på gränsen till Sdml.; kallas ä GS 4 Ö 34 Сыпавш

sj(ön), där senare leden tydligen är ett yngre tillägg. Sjö

namnet är al' vikt ock intresse därför, att det utgör det enda

spår jag lyckats finna af den stam Gand-, som ingår i det fno.

fjordnamnet ‘араб, det fno. sjönamnet ‘зевай, no. Gjende6

samt åtskilliga andra ortnamn7. Många analogier synas mig

tala för att med Вши ställa denna stam till isl. капа: 'käpp';

jfr Bjälken, Stoekaren, fsv. Etang (nu Stångån) 0. s. v. Sjö

namnet Gändeln, fsv. ‘Степан, isl. 'Gendill är i alla händelser

sannolikt en l-afiedning af detta ord, som med afseende på bild

ningen kan jämföras med isl. valkyrienamnet Gqndulf’. _

 

l) Ry. rikets grundläggning genom skand. ss. 53, 57, 151.

i')Gs1041,1ve'l,a<')ss,1v32.

3) Nordlander Sv. lm. XV. 2:6.

4) Sjön var alldeles okänd för min meddelare från orten.

z') Вуз}: Stud. ss. 38, 80. 6) Därs. в. 38.

7) Rygh NG 2: 235, 14: 289.

s) Jfr Erdmann Angeln s. 80; en annan föga sannolik mening hos

Mogk Germ. myth. s. 4l.
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Emellertid är hela namnets existeus os'ziker; det ììr nämligen

tydligt, att det i SGU Aa 57: 7 anförda sjönamnet Gröndelen

just âsyftar den sjö, som à GS kallas Gändeln. Ettdera af

dessa namu mäste naturligtvis vara felaktigt.

Gärell, se Jären.

Gärsken jiu-*aken 1.

1) (Gärsken Lindskog 5: 404 [1816]; Gärdsken GS 1 V

36; Gjärdsken SGU Ab 7:11) Kullings hd, söder om Aliugsäs

Vg.; med Gärska ström (Lindskog 5: 404) eller Lilläu.

2) (Gersken__Tham Link. s. 453, GS 3 О 35) Björsäters su`

Baukekinds hd Og. _

Detta sjönamu är ett af de mänga, som Vg. oek Óg. bafva

gemensamma. Pâ grund af att iuga äldre former lemna upp

lysuing om huruvida ordet i äldre tid börjat med 3, j eller hj,

111- det omöjligt att yttra 513 med nägon slugs bestämdbet om

härledningen. Ош stafuingen g(j)ä.rd har nägou etymologisk

betydelse, ligger det ju nära till hands att tänka pá detidessu

пашет ieke ovanliga sjönamnet (вы-щетина ейгввдёцз, Gär

destjärn (GS 1 V 32) : gärde, fsv. geel-pe. Ji'r no. ‘Geröin

Geröìssjór (Rygh NG 2: 95), fno. älfnamnen ’Ger-ö, 'Geröa ’den

gjerdende? (Rygh Personnavne s. 88) samt det af Будь NG

14: 192 ponerade fno. älfuamuet Garöa eller GQrd, som lika

ledes anses betyda ’den inbägnade’ l. dyl. Gärsken тоге dâ

bildat af gärde pá ватта sätt som det viìstgötska sjönamnet

Sandsken af sand. Gärdsken : Gärd(e)ssjön = Sandsken : Sand
sjön. Med afseende ypá afledningen jt'r äfven Grosken.

Gäsen, se Jäsen. _.

Gässlingen jäsaligen?, попа 0. Södra (GS 2 О 33), tvâ

smäsjöar i Kvistbro sn, Edsbärgs hd norr om sjön Multeu nära

sjön Dimlingen Nke. .En likabenämnd liteu sjö Íinnes i Gästr.

лёта sjön Hyen (GS 3 Ó 29). Namnet innehäller sv. gässling, fsv.

gœslinger, isl. gaèslingr ’gäsunge`, diminutivum af gâs, isl. gás,

hvilket sanuolikt ingär i sjönamnet Gàsen. Рио. ge'eslingrupp

träder äfven i fno. ortnamn (Rygh NG Indl. s. 31), äfvensâ i

fsv. personnamu4. Efter detta har troligen namnet â den 11111‘
 

l) Enligt flora. uppgifter.

2)Gsiv372ggr,10372ggf,3036,3034.

3) Gs 1 v 86,3 o 36.

4) Lundgr. Еву. personuamn pá -ìng 0. -11113 s. 10.
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liggande sjön Dimblìngen bildats. Jfr наплывов, Klllingen, Myss

lingen.

(Защищен, se Ленивец.

Göksjön, se Зине". __

Göljall jölajan2 (GS 2 О 32, SGU__Aa 55: 7), Щеп, at' bär

giga stränder omgifven sjö i Kils sn, Orebro hd Nke. Ordet Ю‘

väl egentligen oblik kasus af ett fsv. ’Gyli, en n-stanlsutvidg

ning af fsv. ’gyl, sv. göll, motsvarande no. gyl ’klyfta' <- ur

germ. ‘511149.- ’svalg’ (Мог; Sv. etymol. s. 35). Jfr Göljesjön

(GS 3 О 40), Gölejön (4 О 33) samt de under det besläktade

Glllen anförda mânga likabetydande sjönamnen. Afiedningen

-gölingen ingär i sjönanlnet Шеф, Trigölingen. Ordet ат bildnt

pá summa sätt som видав, Iljan o. s. v. Doek mà ej alldeles den

möjligheten förbises, att namnet är identiskt med fno. сушилки,

hvilket namn enligt Rygh Stud. s. 36 kanske beteeknat den

bukt vid Kristiania, som nu'kallas Piperviken. Om i fno. det

sjönamn ’Gylìr existerat, som Rygh NG 1: 189 antager, kunde

oeksá detta vara besläktat. Bäda dessa namn ha doek kanske

ìntet att skatïa med sv. göl, таи böra, säsom Вши i fräga om

det sistnämnda antager, möjligen sammanhällas med fno. gol

n. ’jämn vind af mättlig styrka’. _ Fsv. ‘суп.

Gômmaren jörnßmarfn (Gömaren Tham Sthlm s. 289;

Gômmaren GS 5 О 32), Щеп sjö i Huddinge sn, Svartlösa hd

Sdml., med tämligen höglììnta stränder. Ordet är snarast bildat

af' зашит urgerm. stam 51mm-, som förekommer i Пи. goumo

‘дар, strupe, gom’ af en enklare bas ieu. ghau, hvilken utvid

gad med n-afledning uppträder i gr. Xaüvo; ‘gapande’ (se Jönnen).

Det tillhör вшей den stora grupp af' здбпшпц2 som betyda ’gap,

svalg, щупа’ oek nppräknas i öfversikten. Aro PERssoNs sam

manställningar “И. s. 178 riktiga, höra de fiästa af' dem. om

ocksä pâ längt häll, etymologiskt tillsamman. Emellertid kunde

man oeksá шика sig Aett Тег. ’Gymir, i afljudsförhällande till

den nämnda stammen вашим Namnet vore i sà fall formellt

заставы med isl. Gymir, hvilket enligt Lokasenna 'ar ett annat

namn pá Agir. Detta ord är naturligtvis en afledning :if en

germ. rot gum- вар, Bvalg's. Besläktat är säkerligen äf'ven

l) I södra Sverge synnerligen oftu ingáende i namn pô. mindre

sjöar med stillastàende vatten. Jfr härom utförligt Falkm. s. 41 f.

2) Jfr Nor. Sv. etymol. в. 34.
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det gamla namnet â Gimän1 i Uppl. Den vid ån belägna går

den Gimo kallas år 1375 (i) Gymmu, 1376 Gymu (SRP m'

1170, 1118), hvilka former visa hän på ett älfnamn 'Gym(m)a.

eller möjligen ‘Gim(m)a, i hvilket senare fall man snarare hade

att erinra om sjönamnet Gimmen: af ett personnamn ‘шиш,

såsom Lundgr. Sv. lm. X. 6: 65 med tvekan antager, är det helt

lsäkert icke bildat. Under alla omständigheter torde Gimmen

ock Gömmaren stå i förhållande af rotvariation till hvarandra”.

»- Fsv. ‘ваши, isl. ‘Geymir l. (utan omljud) ‘Опиши (jfr Анри

o. s. v.) l. ‘Gymir.

Gönnen, se жупел.

Gören (GS О 33), liten sjö vid Visjön i Skedvi sn, Fin

spånga läns hd Og. Då namnets uttal var min meddelare från

orten obekant, är det vanskligt att yttra sig om dess härled

ning. 3301-561- möjligen ö ett dialektiskt uttal (в) af ett ‘Ош-аи,

växelform till sjönamnet Gon-en?

Göl'välln jö3rva12n, äfven jörs- (ваты år 1471 Р); Gel-vain

Tham Sthlm s. 7, GS 5 0 32; (замши Lex. 4: 43), fjärd af

Mälaren mellan Näs sn, Bro hd, ock Järfälla sn, Sollentuna hd

Uppl. : Görvälln (свищи), säteri i Järfälla sn. Namnet ligger

på sätt ock vis utom området för denna afhandling, men be

handlas här, emedan det i Нега afseenden visar sig vara af in

tresse. Först ock främst väcker det uppmärksamhet, att namnet

i formellt afseende står mycket nära namnet å den vid fjärden

belägna socknen Järfälla.. Detta senare namn skrifves nämligen

år 1314 (De) Gerfelli“, år 1408 Girfœue, år 1409 Gel-falda. 00k

1410 бутана, ñ. Då man nu vet, huru synnerligen ofta socken

namnen äro bildade af socknens förnämsta vattendrag, torde det

ej vara djärft att antaga släktskap mellan dessa båda namn.

I alla händelser är första sammansättningsleden gemensam.

Den är tydligen ett Гну. gër-, motsvarande ett isl. geir. Detta

Gër- har gifvit Gir- (1408), på samma sätt som fsv. Gërmunder

l) Om dess läge ock lopp se närmare Lex. 3: 56.

2) Som en tredje, dock ytterst svag möjlighet må nämnas, att ordet

sammanhänger med det fno. älfnamn Ljóöma, som antagligen en gång

funnits ock nu har formen Jomna samt dessutom lefver kvar i gård

namnet допив (Rygh NG 3: 315).

З) Styffe Bidr. t. Skand. hist. 4: 7.

4) SD 3: 148. 5) SD NS II.
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blìfvit Girmunderl, Ock detta Gir- 1 sin tur Gyr- (1410), pä

samma sätt som t. ex. fsv. dirvas i SdmL fätt formen аул-чан.

Just denna form Gyr- ligger till grund för det ваг, som ingär

i fjärdnamnet зашипел; jfr fsv. Byrghir -› usv. Börje. Denna

stam gêr- är densamma som 1 151. geirr ’spjut' (fsv. ‘351111111

ken äfven uppträder i sjönamnet запев 5аш1 1 ätskilliga norska

ortnamn Y, ehuru det är osäkert, om det just är betydelsen ’spjut'

som i dessa паша är att söka. Namnet syftar möjligen pá for

men hos nägon del at" fjärden, möjligen pá den spetsiga vik,

vid hvilken вёл-деп Görvälln är belägen. —- Vi öfvergä sä till

senare leden.

Om fjärd- ook sockennamnen äro etymologiskt f'ullt identiska,

vore îörhällandet mellan namnen 09110111- ock Görvœl detsamma

som mellan namnen Ofegher ook 011531191- 5аш1 de pá -faster ook

-vaster, hvarom se Lundgr. Ark. 3: 226, 229 ock Nor. Asohw.

gr. § 259,1 med anni. 1. Denna senare led borde väl kunna

identilìeras med fsv. пашет, 151. feldr m. ’fáll’, hvars afledning

tllla jag antagit vara bestándsdel i sjönamnet Fillbon. Ort

namn tagna el'ter jämförelse med klädesplagg äro iSverge ook

Norge ganska vanlìga. Af svenska sjönamn erinrar jag om det

nämnda Fillbon, som dock är osäkert, samt Socken, Broksjön,

Byx__etjärn (5е Broeken), Handskesjön (GS 1 V 33), Hattsjön

(2 O 37), hvilken i fsv. hette называю (:hœtta) ock sedan

нацизма, Hättsjön (2 O 32). För de norska íörhällandena

hänvisas till Будь NG Indl. s. 33. Särskìlt erinras om det no.

вёл-апатии Skinßlli (se Fillbon). Emellertid är jag snarast böjd

att anse, det endast f`órsta lederna ide bäda namnen äro gemen

sarnma. Af detta ‘Отёк, hvilkßt torde val-it íjärdens älsta namn,

har bildats sockennamnet обмена, där jag ser en obruten form

till fsv. цветет rn., etymologiskt identìsk med länordet fält ook

som bekant att skilja frân flœl, sv. fjäll (=1у. felsen). Frän

varon af brytning beror шиш-1151115 därpâ, att vokaleu stâr i

icke-hufvudtonig stafvelse. вех-теша betyder alltsä ‘шпата

eller fälten vid Ger’. Fjärdnamuet Görvällen däremot äri

l) Lundgr. Sv. lm. X. 6: 63, Nor. Aschw. gr. § 103,1.

z) Rygh NG 4: 30.

з) Vid sjön ligger. nämligeu gàrden выпадении, ůr 1447 kallad

Hettosyohult, är 1466 ook 1480 напавшим, 1500 Hatthasioholth

(Гады. jordeb. 5. 218). .
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fråga om senare leden att jämföra med sjönamnet ‘Танец samt

möjligen äfven med ett ock annat no. älfnamn på щепа}. Sanno

likt är sålunda denna led ett senare tillägg, om hvars härled

ning se Vällen 2.

Gössjön, se Asplången.

n Göten gößten2 (Сменив 5. 128 [1773], Hermelin 1818, GS

4 О 37), liten sjö i Misterhults sn, Tunaläns hd Klm. : Göte

hult. Namnet, som på grund af dess nuvarande uttal ock gård

namnets form i fsv. tid måste ha lytt Gate, bör ej skiljas

från den älfnamnsstam ваши, af hvilken i Norge finnas åtskil

liga spår, t. ex. Gautaaen, (Заменен, ock som äfven har upp

trätt osammansatt. Om de norska namnen se Будь NG 2: 197,

3: 234, där de med rätt föras till gjóta 'gjuta'. Samma stam

förekommer__ äfven i sjönamnen Götmaren (se följ), Götsjön,

liten sjö i Ors sn Dalsl., med dyiga stränder ock lika beskaífad

botten, samt Tigotten, Vigotten, hvilka förhålla sig till Отец

о. s. v. som fsv. Skotkonunger till Skøtlgonnnggr. Ett 'Gøtsiø

ingår i första leden af Jössasjön (GS 2 О 40) Orkeneds sn, O.

Göinge hd Skå., alltså eg. Götsjösjön. Namnet å det vid sjön

belägna Göttorpet visar vidare, att sjön i ännu äldre tid burit det

osammansatta namnet ‘еще. Hit hör sannolikt också Gösken,

namn på tvänne sjöar i Dalarna ock Gästr. (‹- 'Gø[t]sk-, jfr i

fråga om bildningen Grosken ock Snndsken). Till samma ger

manska stam föres vidare det gamla flodnamnet витамин 'der

Pregel' af v. Gnrnnnnaeaaß. Jfr äfven under ментол, däri

förbigående den möjligheten antytts, att vårt sjönamn kunde

innehålla gudanamnet (Зашл- 4. Jag anser dock, att denna möj

lighet har svaga skäl för sig, liksom jag äfven afråder från

att — hur frestande det än kan synas _ ställa namnet till den

under Svensken behandlade gruppen af sjönamn, som bildats af

folkslagsnamn o. d. Till denna grupp hör väl däremot det

under вышита omtalade flodnamnet обшит.  Fsv. 'Gøte.

1) Jfr Rygh NG IV. 1: 133.

2) I trakten härledes вёл-бывшие: af imperativformen gör VMC)

3) Sitznngsber. d. k. akad. d. wissensch., philosoph.-hist. cl., CXII.

8: 101 (Wien 1890).

4) Pâ ett sådant gudanamn, snarast fev. еще, tyder опавшие:

gøtæwi från 1311 (SD 3: 3).

5) Se not s. 209.
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Götmßrell зачтем-911 1. möjligen jöstmafrn (Götmaren Her

melin 1818; Götemeren GS 4 O 37) Mìsterhults sn, Tunaläns

hd Klm. Om l'örsta samnmnsättningsleden se еще", om den

andra laren. Här má blott anmárkas, att detta senare ord

hufvudsakligen törekommer i namn pá sjöar, som liksom den

ìfrägavarande äro belììgna nära hafvet. Med tanke pá fno.

fjordnamnet агентам, hvars f`órsta led sannolìkt är ett folk

slagsnamnl, kunde nägon möjligen 1 värt sjönamn врёт. folk

slagsnamnet Göt(ar). Men för ett dylikt antagande fìnnes icke

tillräeklig grund 2.

__ наекегп ьаккешз (Gs 4 ò 32), 111е11 sjö i Husby 511,

0.Rek:1rnes hd Sdml. Namnet är sannolikt ett slags jämtîirelse

Damn, hvilket liksom Hacksjön (SGU Ab 3: 5) Smäl. är bildat

af sbst. hacka 1 den vnnliga betydelsen eller möjligen den af

’liten ho’ Smâl. (Rz s. 235); jf'r iförm fallet Kedjen. Шпон. Man

kunde äfven lánka pá hake eller hak n.; jf'r накати (GS 1

V 34), Haksjön (2 33) ock fsv. Hakafors (SRP nr 285 fr.

1357), nu Hackefors Og.

FSV. 'llafre, Hafresjön 0. d., se Kili-nan.

Hagsvßrten hagssvarîten (GS 2 O 39) V. Torsäs sn, Allbo

hd Smäl. Sjön är belägen i slenig hagmark med skog. Första

leden är naturligtvis fsv. hugh n., sv. dial. hag 11. ’inhägnad

mark’ ellel' möjligen fsv. haghi, sv. пазе ше6 samma betydelse;

jfr sjönamnen Enehagen samt Hagsjönä Hagesjön (GS 4 O 36),

x) Будь Stud. ss. 34-35.

2) Däremot är, som ofvnn nämnts, säkerligen tiodnumnet Gota

àlf bildat af detta 0rd, alltsá. att jämföra med det bekanta llodnamnet

Schat el-Arab, Tigris, eg. Arablioden. Jfr dock Tamm Et. ordb.

under gòte, där den möjlìgheten frumställes, att namnet Gota. ш ¿ir

primärt i förhállando till folkslagsnnmnet Gòtar, alltsà en mening fullt

analog med den, för hvilken v. Grienberger auf. st. (se Göten) gör sig

till tolk 1 frága om uppkomsten af goternas namn. För min ogen del

ser jag emellertid icke tillräckliga skäl föreligga att fràngá den upp

fattning uf dessu folkslngsnamns härledning, som jag uttalat 1 Ark.

19: 137 f. De olika namnen äro säkerlîgen hvurt för sig själfständiga

bildningar af summa rot.

з) Akcentuppgift är ej lemnad.

без 2 0 39,1 ò38,2037,4037,1v36,3634,6031.
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надежным Haggölenï', vidare Hagasjöna, (1311- icke nâgot

gärdnamn Haga ligger till grund. Мачты Hagsjön har säkerligen

äi'ven burits af Hultasjön (GS 2 О 39, södcr om Ãsneu) att

dömma at' det vid sjön belägna Hagsjömàla. Om senal'e leden

se Svarten. Men nu канав sjön äfven наветы-кап, ook vid den

samma ligger en gärd med det däraf bildade namnet Hage

умыты. Sannolikt iii' Hagsvarten det шаге nalnnet. lngâ

ende sâsom foi-sta led i en sammansättning hai' det blifvit fór

vridet, ook den вшивая llppkoxnna formen Hagsvärks- 11:11- legat

till grund för sjönamnet Нивы/агнец.

Ilagsvärken, se Hngsvnftfeu.

Halen 111131611? (Halen Ollel' s. 39 [1800], Lex. 4: 39; Halen

sjön GS 2 О 40), icke obetydlig sjö i Jämshögs sn, Listers hd

Blek. Mera sällan benämnes den äfven намазан. Däremot

fórekommer al'drig den af GS anförda formen Halensjön. Den

канав enlìgt OLLER äfven Baggebodasjön, Namnet Halen berol'

tydligen pá sjöns utpräglat svans- eller stjärtlika form: det är

bildat af Гну. `isl. hali, da. hale ’svans, stjärt'; jt'r sjönamnen

nânghalen, Opperhalen samt inöjligen äfven нашит (GS 3

О 31). Samma ord forekommer äfven i âtskilliga norska gärd

наши, i hvilka det dels har afseende pá en läng ook smal jord

strimmel, dels pá en läugt framskjutande höjdtunga5; 511- fno.

венами, nu Befsalœn). I Danmark, där det är sällsynt, syftax'

det pá en landtunga l. dyl. af säregen form; jfl' [Лунные (Möeu),

вечевые (vid Köpenhamn)6. Om ordets härledning se Иприт

Germ. gutt. s. 182; dess motsvarighet i sskr. çalá- betyder ’k'ápp,

gadd’. I fräga om betydelsen se närmare Rumpen, “время: ook

där aniörda ortnamn. Analogt bildade sjönamn, hvilkas grund

ord äro benämningar pû kroppsdelar ook som beteckna sjüns

form, äro f. ex. Björnklammen, Degerloñren, Strupen, Tax-men.

Hnlftron halßvtroïzn (luigi-¿in l. Ízfâi'rcjn) (ниш-оп I¿_otter

с. 1750, antagligen tryckf'el; Halftron Hermelin 1803, GS 2 О 31)

1) GS 1 V 34,1 Y 33 2 ggr, 2 V 33 2 ggr,1V 32 3 ggr,

32, l V 31 2 ggr.

2) Gs з o 39, 4 o 34.

311351 ò 39,1 i' 33,1v 33, 2 ò 32.

4) Afven med nßmnet Örjanstorp. .

ь) Rygli NG Indl. ss. 29, 52, 2: 14.

6) E. Madsen Ain() 1863, s. 207.

ю

*I
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Grytbytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml. :Ha1ftrotorp, Halftrobo.

Första leden är säkerligen adj. half, llval's älsta betydelse

tycks ha varit ’i tvâ delar skuren, half”. Senare leden kan

mycket väl vara densamma, som möjligen ingär i sjönamnet

Stortron, hvars senare led syncs innehálla sv. dial. tro(d) n.

’gärdsle, gärdsgàrdsstör’ (Rz s. 753), 110. trô ’läng stállg', isl. tróö

’stänger’, hvaraf atledningen tròöa. ’tnnn stäng', sannolikt identiskt

med det likabetydande sv. dial. tröla (+- ё. 'trola)1. Namnet

skulle dä ha afseende pä sjöns längsträckta ock smala form ock

med afseende pá betydelse sluta sig till sjönamnen взывал,

Grankafveln, Spar-ren, Stockerau о. s. v. Emellertid anser jag

det vara betydligt sannolikare, att senal'e leden är identisk med

det fno. älfnamnet pró, no. Troaaen о. s. v. Detta för Rygh

NG IV. 1:36 till isl. pró f. ’tl’äg, isynnerhet af urholkat 1131’, 110.

tro ds., motsvarande ags. örúh. Ordet förekommer äfven ifsv.

sten рш (pá en rnnsten), stentro2 samt stär 1 afljudsfîìrhällande

till lett. 111111111: 111. '3е13153’3. Pá grund af sin betydelse har det

пани-1151715 lätt kunnat användas i öfverföl'd mening om fór

djupningar i jorden (se Rygh anf. st.) I fräga om betydelsen

erinra-_s onl sjönamnen (Blâ.)karen, Värpeln, Hosjön (Lilla о. Stora,

GS 2 O 40) Blek. : ho, Kistevattnet. Grnndbetydelsen är emeller

tid ’trädstam, träklosss, hvadan denna härledning i semasiologiskt

afseende icke mycket skiljer sig frân den ofvan framställda.

Ilalfvßrsllorell, Se Hnlvarsnoren.

__ Haljen пашен (Halgen Widegren 2: 95 [1828]; Haljen GS 4

-O 35; Holgen Lex. 7:487 är utan tvifvel ett af de mänga tryckfel,

hvaraf detta arbete vimlar, átminstone dä det gäller att âtergifva

sjönamn4), liten sjö i Yxnerllms sockens skate, N. Tjusts hd

Klm. Namnet är egentligen den synkoperade formen af ett fsv.

‘шпинат, isl. ‘119111131- : SV. hall, fsv. ha1(1), isl. hallr rflat sten,

häll'; _ifr Gröoken : gryt ’sten’ = Maljen : mal ’grus, smâsten’

 

1) Om ordets härledning se Виду: РВВ 21: 426.

2) Rydqv. SSL 4: 295.

3) Lìdén Upps.stud. s. 82 f.

4) Formen Svalgen hos Ьоттви beror sannolikt pá anslutnìng (af

knrtografcn?) till namnet á den vid stranden liggende garden Svaltorp.

Sjön har för öfrigt sannolikt äfven kallats Svalen; se närmare härorn

under detta ord.

Sv. шпат. XX. I. 14
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= Skärjen : fsv. skœr ’klippa’; .samt Gorjen : ваг, Saljen : ваш’),

Soljen : sol о. S. v. Samnia hall ingär äfven i sjönamnen Hal

laren, Hallungen, Hallàngen samt нападёт, Ha11asjön(GS

1 V 37, 1 V 35), Hallesjön (1 V 38 : Hallestorp), нашит

(1 V 31); jfl' vidare under Нант—вишен, ШЩеп, ШШагеп, Häl

lingen. Det uppträder däremot ej, som man af naturbeskaffen

heten skulle каппа tro, i gärdnamnet наивная Ramkvilla sn

Smäl. Detta är nämligen identiskt med fno. вёл-апатит Hals

nes :113111, om hvilket se närmare Rygh NG 2: 203.

Hallaren.

1) halslaŕn (Blaeu 2: 19 [1663], Tuneld s. 82 [1741],

Lotter c. 1750,“Grau ss. 58, 59 [1754], Hermelin 1800, Lex.

3: 205, GS 4 О 40), en af Västmanlands största insjöar i En

àkers m. 11. sznar, Simtuna hd, pá gränsen till Uppland : Hal

larsbo (vid sjöns nordligaste ända). Sjön äi' enligt GRAU under

Karl IX ook Gustaf II Adolf' uppdämd af en mängd smärre

Sjöar, kärr ock träsk. Tydligen är det den nol'dliga delen af

den nuvarande sjön som ursprungligen burit пашней Нацмен.

Denna säges f`órr haft utlopp ät Dalälfven, men har pä 1600

talet fór vattenkrafts beredande ät Sala hytta fätt sitt utlopp

lett till Sagän. Att namnet emellertid är gammalt, framgär

af namnet pá den i Hallaren belägna gârden (Тет) наметив,

напал-8919 i Enâkers sn Uppl., bildat af sjönamnet liksom

Bolmsö af Bolmen 0. s. v. Med afseende pä formen папаши jfl'

ßiarsbodha. (1334): ‘шаг, äldre ‘шт:- (se Шатен) ock se den

suffixologiska delen af öfversikten. Detta gärdnamn samman

ställes af Lundgr. Sv. lm. X. 6:93 felaktigt med personnamnet

пашет, Hallar. Sjön har tydligen fâtt sitt namn af de steniga

eller klippiga öar ook holmar, pá hvilka den är synnerligen

rik. Jfr i fräga om bildning ook betydelse närmast напитал;

1) òsjö sn, N. Авьо hd skim samt Gs 3 ò 40 3 ggf, 1 Ó 39 :

Hallaryd, Halseryd <- äldre нацизм, 1 V 36, 4 Ö 34 : Hallsjotoz'pr

5 Ö 33 :Ha11ebr0, 4 Ó 30 :Ha118j0, 5 Ö 30. Den förstnämnda sjön

har sannolikt sitt namn irán en stor, mycket braut höjd vid ena stranden.

нападёт (1 V 35) ä Hallebz'irg har väl sitt namn efler bärget, теч.

наш (vGL 1v. 11: 2). Hallsjo (Gs 4 Ó 3o) Huddinge sn, ша hd

Vstml. skrefs ůr 1409 Halsio (SD NS 11).

2) Enlìgt SD NS I frän 1404. Skrìfningen напал-аи förekommer

där tre gůnger, Halderssß 1 gàng. ДЬ- äfven Styffe >Un.2 s. 280.
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se för öfl'igt напел. Mindre запасти är, att namnet hör till

isl. hallr ’sluttande’, Мага!" det шутка isl. älfnamnet H911

synes val-a bildatl. ___ Fsv. ‘наци, yngre ‘Надым.

2) Se Hällaren (Arila, su Sdml.).

Hallungen (Ума-е) шатает (GS 1 V 37) Mjöbäeks sll,

Kinds hd Vg., med bärgiga stränder : Hallìngsnäs. Ordet, Гм.

'Ha11unger, är medelst sufíixet -ung айвы: af fsv. hala) ’häll’; se

för öfrigt fóregäellde наши. Möjligt är, att äfven nägon eller паша

af' de nedan anförda sjöarna Hallàngen i шаге на hetat ’Hall

unger (se Hllllñngeu). I fräga om bildning ock betydelse är för

öfl'l'gt lllllungen närmast att jälníöra.

I fsv. sockennamnet Hallunghabergh (SD NS 2: 198 frân

1409), nu Hallîngebärg Klm., ingàr d'áremot samma släktnamn

‘напитке:- som i de Тег. gärdnamnen Hallunge Rönö ock Svart

lösa hzder Sdml. ook i det anglosax. ortnalnnet Hallingas; se

närmare min afhandling om de svenska ortnamnen pá -inge.

Hallůngell halßlogegen. __

1) (GS 3 O 36) Hycklinge sn, Kinds hd Og.; med bärgiga

stränder, men icke utpräglat lângsträckt.

2) (панацеи негшенп 1818, GS 4 Ö 36; Hallongen Ek

baeck s. 25 [1828]) Blaekstads sn, S. ‘Шпага hd Klm. : Ballings

пил: (Locknevi sn); med steniga stl'änder (бете) ook läng

sträckt form. __

ё) (Hallongen GS 2 O 35) Trehörna m. Н. sznar, Lysings

hd Og. : панацеи; med delvis bärgaktiga stl'änder, men icke

längsträckt form. __

4) (Hermelin 1810, GS 3 О 35) витке sn m. m., Göstrings

hd Og. : Hallen; med bärgiga __stränder ook lángstl'äckt form.

_ 5) (Hermelin 1810, GS 3 O 35) Malexallders sn, Vifolka hd

Og. :Hallingsfa11; med tämligen bärgaktiga strändel' oek läng

sträckt form; llära Asklângen, Förlůngen, ‘(Таиландец ock

Ыпгвзёп- .. ..

6) (GS 3 O 35) Kättilstads sn, Kinds hd Og.; med tämligen

bärgiga stränder, men icke lâllgsträckt form; nära sjön To

lângen.

Namnet äl' bildat at' sv. hall ’häll’; se närmare напел.

Sannolikt föreligger àtminstone i nâgot eller nägl'a af dessa

1) F. Jónsson Sn. Edda. s. 226.
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sjönamn pä живец ombildning af namnet нанизывал‘. 1__вй fall

ha vi упал-Идите ett exempel pá sjönamn, som för Vg. ook Og. äro

gemensamma, meu annars icke anträñ'ats. Namnet förekommer

inom ett ватка begränsat omräde. Möjligen har det i Og. spritt

sig fràn Hallàngen 3 i так linje i riktning mot sydost (4, 5,

6, 1) in i тут (2). —- Fsv. ’Hallanger resp. :_Hallunger.

На1ш1зеп Ьаг‘шъеп 2 l. halßìmtzen2 3 (GS 3 О 37), lìten sjö pä

gränsen mellan Hvena oek Mälilla шпаг Klm. Namnet äl' väl bildat

med det i sjönamn icke ovanliga lt-suffixet af fsv. нытье:- m.

i betydelsen ’halmstrá’; jfr s_jönamnen Lůnghalmen, Halmetjärn

(GS 2 V 33), fno. älfnamnet питаем samt i fräga om айва

ningen t. ex. Östen (: Ösan). Пушка frän växtvärlden hämtade

jämfîirelsenalnn förekomma icke sà sällan; jfr under Axnren,

Strńlñngen.

нищал-ц, se Lůnghnlsen.

linlvaren, se följ. namn.

Halvnl'sllûrell ha13varsnc)2r(e)n (Halvarsnorn Lotter с. 1750;

Halfwas Ноги Fernow s. 14 [1773]; Halfvarsnoren Nora bergsl.

S. 57 [1791]; Halfvars-noren Hermelin 18(_)_3; Halfvardsnoren

Björkman s. 102 [1842]; Halfvars-Noren GS 2 О 32; наши-апогей

Frän Vesterhafvet till Dalarne s. 63), stor sjö i Grythytte m. ß.

sznar Vstml. Den bestär egentligen af tvâ вузах‘, förenade medelst

ett tämligen trängt sund. Enligt Bellander s. 102 канав den

поп-а delen äfven нашел-впитав ook den södra Noren, hvilka

namn enligt summe förf. :istundoln torde sammanföras till Half

varsnoren». Att dömma af de uppgìfter, som stätt mig till buds,

är dock detîa senare namn numera ytterst vanligt. Sköldberg

s. 83 uppgifver, att sjön äf'ven kallas Halfvaren; med detta

namn afses (eller afságs) УЗЫ blott den öfre delen. Hvad nu

detta namn beträiïar, synes det vara bildat af isl. hall ’häll'

(se närmare Напев, шпицев) o`ck samma var, som ingâr i

Bäsvaren (jfr äfven Snlvnren, Зин-Наган) 00k вош under nänmda

art. närmare behandlas. Namnet har sâlunda al'seende pä de

1) Gárdnamnen pù Hallings- bevìsn шее, dá de ними kunna

гашиша ett шаге Hallungs- som Hallàngs- (Ha11angs).

I) Enlìgt uppgift {кап МШШа.

3) Enligt uppgift frân Hvena. Skrifníngen med -o- i summa med

delande torde bero pá nàgot misetng.

4) Jfr Rygh Personn. s. 133.
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bärgiga eller steniga stränderna., liksom Гане: äfven är med

namnen ä de kringliggande sjöarna Saxen, вишен; jfr äfven

стеснен, напев. Samma sjönamn пав/шеи) kan äfven ingä

i gärdnamnet Нант-312069, __vid den sjö, som benämnes Hal

varsbosjön (GS 3 О 32, Orebro hd Nke) oek som har täm

"деп höga stränder : gärdnamn pá -bo(da.), hvilka Штата led

utgöres af sjönamn, äro ytterst vanliga. Men Шиша] kan Hal

varsboda vara bildat af fsv. personnamuet Halver eller Hel

vardh, hvilket i allaI händelser torde ingâ i Halfvaretjärn

(_GS 1 V 33) Dalsl., ищущими, ett i Fryksände sn ook ett i

0stmarks sn Vrml., no. Напои-Маше: (Rygh NG 3: 261); Ю‘

t. ех. Gunnarstjärn, (завещаю о. s. v. Ifräga om senare leden

i папы-ацетат: se Noren. Bildningen päminner för öfrigt om

sjönamnet Vä-llnoren (: танец).

Hammaren hamsznarzn (enl. uppgift) Gryts sn, Hammar

kinds hd Og., ä GS 4 О 35 [капай Hammarsjön. Namnet inue

häller fsv. паша:- ’klippa, bärgshöjd’, isl. hamarr o. s. v., hvilket

som senare led äfven ingàr i sjönamnen Or- ock Örhammaren

(se for öfrigt d. о.) ock som Юта, 1е‹1 i namnet ä det [пи-ад,

inom hvilket sjön är belägen, fsv. Hamarkinda, hœradh, samt

för öfrigt i Hammarsjön (GS 3 О 37), Hammervattnet (1 V 34),

Hammartjärn 1. I {гада om sjönamnets betydelse Мг егутеп,

Slxen, Stenlngen о. s. v.

llampsjön о. d., Se Кот-шт.

Handskesjön, se Socken.

Наловив, se Hönlngen, Svnlhunen.

Выпивши, se Janhñksen.

низы, fsv. ànamn, se ненавидел.

umsjön, se Görvälln,_ Meshutten.

Heen шеи (GS 4 o 33), men sjö i Menem smviuäninge

hd Sdml. : Heby. Gärdnamnet utgâr säkerligen frän ett fsv. He

dhaby. Detta är nämligen det fsv. namnet ä gärden Heby i

Lerbo su, Oppunda hd Sdml. (SD NS II frän âr 1411). Sjön

har alltsá snarast hetat ‘нерв; den пиная enstafvighetsakeenten

skulle i sà fall bero pà analogisk ombildning. Ordet är upp

kommet af sv. hed, fsv. пер f., isl. heiör, got. haipi o. s. v.

samt betyder ’hedsjön’, liksom ’Grita (se агнец) 11аг betydelsen

1)Gs2v33,1v32,3031.
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’stensjön’ o. s. v. I ‘Hedhaby iugär sâlunda gen. sg. af detta.

sjönamn. Andra sjönamn, som bildats af samma ord, ehnru

medelst sammansättning i stället för afledning, äro: He(d)sjön1,

наш-13611 (GS 1 V 37), Hedvattnet (2 V 33), Hedtjärnfi; jf'r äfven

fno. 'Heiösaîarf". Af dessa ша särskilt framhàllas Hedsjöni

Mellösa sn, alltsä. i närheten af Heen. Att denna i шаге tider

äfven burit det osammansatta namnet Heden, fsv. Hepa, blir

sannolikt däraf, att vid densamma gärden Heden är belägen,

hvilket namn bildats direkt af sjönamnet, sâsom fallet är t. ex.

med gârdnamnen Akaren, папы-оп, Kvuggen, Immen о. s. v.

о. s. v. -Det närbelägna Hibbodal torde förutsätta ett äldre

'Hed(a)bodal oek выпада äfvenledes visa hän pä samma sjö

namn. _ Fsv. ‘нерв.

Henaren певцы-‘311. __

1) (Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 356, GS 4 О 33) Dun

kers sn, Villâttinge hd Sdml. __

2) (Henaren Ватт’! 2: 165 [1805]; Henarn GS 5 0 31)

Knutby sn, Närdinghundra hd Uppl.

Det synes mig tryggast att vid tolkningen af detta namn

ища frän namnet нападала Här föreligger sannolikt ett för

öfrigt ieke uppvisat т. 'hën, en nordisk motsvarighet till det

ty. наш ’(mörk) lund’, egentligen ett medeltyskt ord, som isyn

nerhet i Thüringen ofta uppträder i ortnamn (Kluge Et. wb.) 1

detta sammanhang má erinras, att inärheten af' den smäländska

Hensjön ligger soeknen Hestra, hvilket namn, säsom jag iArk.

17:66 f'. тат, innehäller ett ord (‘hëst.er ’bok’), som hittils

likaledes blott ют känt frän Шагает]. sprák, oek att Hena

ren 1 är belägen i Dunkers socken, om hvars namn detsamma

gäller (se Банкет). För öfrigt päpekas beträffande naturen

kring dessa sjöar, att den smäländska Hensjön är omgifven af

ватаг, шиш namn sluta pá фил ook фены-а, att den sörm

ländska Hensjön ligger i Björnlunda, samt att i närheten af

Henaren 1 bl. а. gârdarna павшим oek Lundby äro belägna.

1)Gs3038,3037,4ò33,5033.

2)Gs2v31,20313ggr,3031,1v33,2v33.

3) Möjligen galnmalt namn pá Mjßsen (jfr fno. Heiösàv'isping);

se Zeuss Deutsch. u. nachbarst. s. 159, Rygh NG 2: 370.

‘) es 1 Ó 38 : Hensnas Gryteryds an, Vmbo hd sm31.;4 ò 33

Björnlunde sn, Вова hd Sdml.
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Denna härledning f`órefaller mig sannolikast. Jfr med af

seende pá betydelsen Järnlunden ock därunder anfórda namn.

Dock má äfven fóljande möjligheter tagas i betraktande. Namnet

kan готами; ett fsv. ‘пёрли -—› Hënir; jfl' Тет. Hênamora ‹—

‘Еёфпашога’, fsv. röne ’гёш1’:горег’‚ анаша : lat. Scandinavia.

о. s. v. Detta ord kunde höra till Тау. hëp (se Heen, som kunde

fórhàlla sig till Henaren som Teen till теща-ел). Men det kan

äfven vara en bìldning af ett fsv. adj. motsvarande isl. heiör

'klar' (ty. heiter о. s. v., sskr. këtú- ’glans’) med samma alled

ning, som förekommer i det mytiska isl. ñodnamnet Amsvartnirs.

Sjön är enligt uppgift »utmärkt тонет». Jfl' i fräga om bety

delsen t. ex. Glan, Ottnaren (: got. шито egentl. ’ljusning‘, gr.

¿mig тише’), Skiren о. s. v. Mot dessa bäda möjligheter talar

dock den omständigheten, att det är svärt att skilja namnet

наши-оп frân папаши. Dessa ord förhâlla sig till lxvarandra

som t. ex. щётками till Björksjön, Ekaren fill Eksjön, Hab.

laren till Hallsjön 0. s. v. Att dömma af gärdnamnet нелепая

tyckes n i Hensjön tillhöra stammen, шабаш man icke kan Уйдя.

an i Hensjön se ett He(e)n, som ytterlìgare utbildats med ordet

sjö. —— Fsv. 'Hénin

цеп-битв visthus, se Misteln. ~

Hesslàngen hesslog2gen (Rääf 5: 4) Svinhults sn, Ydre hd Óg.

1 saknad af шаге former är det omöjligt att yttra sig om Штата.

ledens ursprung. Man vill snarast шика pá trädnamnet fsv.

haal ellel’ pá det дата? afledda hœsle n. ’hasselskog’, hvilka ord

äro далека ‘781111821 i sv. ortnamn. I SD 3: 452 omtalas frän 1320

ett vattendrag наша, (»1п torente Haslo», frân Smäl.?)4. Samma

älf'namn filmes i Norge, se Будь NG 1: 280. Jfr 'áfven dçj: van

liga Пи. dod- ock älfnamnet Hasalaha Förstem. 2: 691. Ar 856

namnet навешивал allett af hœsle (ett fev. ’Hœslelanger), kan

erinras om de analoga. bildniugarna велю, Förlàngen. Men

mot dessa härledningar talar, att ol'det enligt uttalsuppgiften

har e, ej ä. Med afseende pá den andra sammansättningsleden

Se Lingen.

l) Se Nor. Aschw. gr. s. 187, Nord. tidskr. 1900, s. 142.

2) Hellqu. Ark. 7: 24.

а) Enligt en annau handskrift Aursvartner.

“) Sammn паша förutsättes för затаившим Haslubek (1288 enl.

Bcllander s. 38), nu Hasselbàok, Harakers sn, Norrbo hd Vstml.
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Hotell (Grau s. 550 [1754]) Löfsta. sn, Simtnna hd Уайт];

säkerligen densamma som ä GS 4 O 31 kallas Hettems s(jón).

Sannolikt kommer namnet af sv. adj. het, fsv. hëter, isl. heitr; jfr

Lyen, Уди-тени, Ölen samt med motsatt betydelse кипел, капы.

Till samma stam hör isl. ниша, fórutsättande ett шаге älfnamn

‘нас, hvars Vokal stär i afljudsförhällande till heitr (jfr art. Bissin

gen, вынет Relativ: nära denna ä flyter каша (: kaldr ’kall’).

Hillen hilalen2 2 (Hillen GS 2 Ö 38; Hillern Höjers капа)

Hjälmseryds sn, Västra hd Smäl. : Hillavara, Hillatorp, Hille

fállan. Samlna sjönamn förekommer äfven i Norrbärke sn Da

larna (GS 3 O 30); jfr Hillingen. Ordet är väl en bildning pá

-ian af stammen hell- i isl. шиш-3, hvars grundbetydelse synes

vara 'förhöjning’ ook Мага? fsv. hiœlle ш. ’hylla eller säng

under ткет’, sv. dial. шипе m. ’skulle’ afietts medelst 11n-suffix

ock isl. hilla. ’hylla’4 щебет sufñxet iòn. Besläktade ord äro

ags. hyll (eng. hill) ’kulle’ (<- ‘hull, se Hyllen), sv. holm(e),

lat. collie o. s. v. Namnet betyder alltsä ’kullsjön’ (se кипел),

d. v. s. ’den vid kullar eller höjder belägna sjön’. Suffixet

-ian har h'zir sälunda funktionen att uttrycka tillhörighet l.

dyl." Att dömma af капал synes denna betydelse väI passa

ätminstone den smäländska. Mellan de bäda sjöarna Hillen i

Dalarna ä-r Norsbärget beläget. Om sammansättningsleden -varaY

i Шпалы-а, se агонии ock повышен. Pä samma ваш som sjön

Hillen ha sjöarna Bringen, танец ook väl Шиш Flugen upp

капаю efter i närheten lìggande höjder eller bärg; jfr för öfrigt

Бисквит-п, Bärgsjön о. dyl. >Om en annan, dock osäker giss

ning om härledningen af sjönamnet Hillen se шпицев.

1) Naturligtvis är det formellt möjligt, att äfven ЧАН: sjönamnv

Heten 11:35“- irán ватта stam hilf.

2) Айва akcentformen hil4len liar jeg hört uppgifvas. ш emcl

lertid den förrn hiirrör frân en i trukten boende lantbrukarc ос]: dess

utom styrkes af gůrdnamnct Hillavara, lorde den Ей betraktas som den

riktigaste.

3) Om detta. ord slisom ingâendo i no. ortnamn se Rygh NG Indl.

s. 55. Hit hör Väl äfven fsv. gàrdnamnet Biella., nu GállO, vid ‘75.1:—

tern, Vg.

4) Om hylla. ock fsv. hilla äro etymologiskt ìdentiska, lemons

därhän; jfr Nor. Aschw. gr. s. 101. Det för-ra ordet hör Вышке när

mast till den under Hyllell behandlade ordgrnppen.

ь) Jfr Hellqu. Ark. 7: 46.
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För же: erinrar jag i detta snmmanhang om Гну. skogs

nalnnet Hilde (VGL IV)` nu Billet i Laske ock Barne h:der

Vg.; men vet ej, om det bör sammanställas med чёт: sjönamn.

Man kunde emellertid päminna om öfverensstämmelsen mellan

de fornvästgötska skogsnamnen ступ ock Roök med sv. 336

namnet Gryten ook fno. älfnamnet ‘Roök1. Уйдите {innas i

Tyskland en [панда ortnamn, som af Förstem. 2: 734 föras till

fht. hilti ’strid’, dock i de fiästa fall genom Fórmedling af person

namn. Särskilt kan för vârt sjönamns vìdkommande framhállas

ТЫ. Imdibach, 4dár möjligen intet personnamn ingär. Skulle

nàgot af dessa namn Fórbindas med Hillen, mäste шиш-Идиш

den ofvan framställda etymologien uppgifvas. __

Hillingen h.il“1igen2 (Hillingen Grau Reg. [1754], GS 4 0

гл; Hillingssjön Grau s. 570), Щеп sjö i Sala landsfórsamling,

Ófver-Tjurbo hd Vstml. Ordet ’ár sannolikt bildat af samma ord

som föregâende наши. Söder om sjön gär att dömma at" kartan

en, dock obetydlig höjdsträckning. Samma namn har sannolikt

äfven burits af den af branta bärg omgifna sjö i Färgelanda sn,

Valsbo hd Dalsl., som nu kallas Hillingssätersjön vid gärden

Hillingesäter. Föga понёс är, att i detta. gärdnamn 111351- det

personnnmn Billing, som Lundgr. Sv. lm. X. fi: 102 uppkon

struerar pá grund at' gärdnamnet Hillingstad 0g. Hillingen

fürbäller sig lsill Hillen som Grytìngen till Gryten осн МЫ

mingen till пашен. För öfrigt erinras i {гага от namuets

uppkomst om sjönamnet Hällungen.

Hillsen hinssen’ eller (__Inìndre ofta) hin4sen (Hinsen Her

тени _1_809; Hindsen GS 2 О 38), betydlig sjö iVärnanio m.ii.

smar, Ostbo hd Smäl. : напавшие. (Hindsekind, af allmogen ut

talat шары). Namnet ä denna härrgârd skl'efs pá 1200-tnlet

шедший 2, ät 1424 Hindzekinds Samt 1477 нацаввакшш.

Det Мг väl antagas, att sjönamnet ingâr soin iöl'sta led i detta

gârdnamn. Dess äldre fsv. form vore alltsà ‘пиве <- ’Innsi, bil

dat som fsv. sjönamnen 'Hulse (se Holten), ‘ми1ве(зе under

пинен), ’Vindse (: Winzathorp) ock Уши (se Ymsen), ook de

senare formerna med begynnande h sknlle dâ bero pá пазов
 

1) Ош detta namn sc afd. II (sufñxet k).

2) Auvin Овъьо s. 99.

s) Styñe Un.2 s. 159.

4) I en handling publicerad hos Rääf 1: 275.
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slags ombildning (efter hind?) Sjönamnet vore i sä fall att

sammanhälla med no. älfnamnet Inns (Будь NG 3: 433); se

Innnren. Jfr äfven извивы-па, Nol'rvika sn Dal. (1411, SD

NS II). Nu finnes emellertìd i Dalarna äfven en sjö Hinsenl,

i Ãngermanl. en vid namn Hinnsjön (àr 1569 напеваю tresk)2

ock i Norge en fno. älfnamnsstam Hind, hvilken antagligen ut

вёл- í'rän djurnamnet binds; jfr no. Hinderßa +— ’Iïindará*. Ett

fsv. ânamn Hind fórutsättes enligt min mening äfven af fsv.

Hindos, Hindœr os (VGL IV. 10) pá gränsen mellan Mo ock

Tveta h:der Smäl.; jfl' t. ex. Rottneros under Rottnen. Jag ё:

därför snai-ast böjd att i formen Inzaohind se nâgot slags för

vansknilng5 ock for Hinsen алмаза betydelsen ’hindsjön’. Ä ena

stranden ligger enligt kartan ett ställe vid namn Bjortlöpen.

Sjön är synnerligen vacker ock har skogiga stränder, delvis med

härlig löfskog; östl'a этан är nägot bärgig, den västra Баск.

Ме‹1 afseende pá betydelse jfr under Hjorten. — Fsv. ‘(H)ìnze, '

‘Шпана.

Hiren 6, Öfrs. о. Nedra. (SGU Аа 12: 38) Floda sn, Oppunda

hd Sdml.; nära sjön Djuphiren. Stammen äterfinner jag i det

no. älfnamnet Hirn. (Будь NG 3: 358). Sannolikt är namnet att

föra till stammen i no. hira. ’vara däsig o. d.’, sv. dial. Маски’;

dock är det vanskligt att yttra sig om betydelsen; jfr öfversikten,

(1111- en grupp sjönamn med bet. ’trög, matt o. d.’ behandlas.
Hisjön, Se Kissingen. u А

Hissingen väl hisßsigenî (GS 4 О 33, SGU Aa 9: 6; âgeol.

kartbladet >>Sät`staholm>> genom tryckfel Hisslingen), Шеи sjö i

Floda sn, Oppunda hd Sdml. Vid densamma ligger gärden

Hissjö, hvilket пашп af' allmogen uttalas Hisse ock й:- 1379

skrifves нива (SRP nr 1464). Dä. denna Еву. form'mycket väl

kan beteckna ett ’Hip-sa", kan man med skäl antaga, att i detta

gärdnamn sjöns шаге namn döljer sig, ock att detta bör sam

1) Tuneld s'. 101 (1741).

2’) Nordlander Ängerm. баке“ s. 23.

3) Будь NG 3: 407.

4) K. Rygh nHist. tidsskr. 1: 118.

5) Om bortfull af h i fsv. se Nor. Aschw. gr. ё 312.

6) Sjöurna. Hiren voro för min meddelare {гав orten obekanta.

7) Om formen sa ’sjö’ se Kock Ark. 17: 371 ock ай: citernd

Iitteratur.



XX. 1 Hlren-lljorten. 221

manhällas med 1) Hisjön (GS 1 V 37) i Frölunda ock 1510118

ljunga sznar, Kinds hd Vg. : нм, Hiä., Hisebo, Hessered(?) ос]:

2) ншвц (Gs 3 ö 33) :11103833 Lerbäcks su, Kumla hd Nke.

I det ofvannämnda gñrdnamnet ша ha vi tydligen det ord, frän

шике: man för dessa bàda зените namn bör utgä. Det äl

gifvetvis identiskt med isl. hiö n. ’uppehällsplats, ide för djur,

i synnerhet björnar’, hvaraf bildats isl. hiöe, fsv. ыре, DSV. ide

n. Detta ord 1115511- t. ex. i fno. Híôássl, Híôin (af Híövinyf.

Namnet betyder alltsâ. ’Idesjön’. Hvad Hisjön 1 beträñ'ar, är

det pâ grund af namnet Hiâ. —- hvilken gárd icke äi' belägen

vid sjön, utan vid en i förbindelse med densamma stâende ä

sannolikt, att sjön erhällìt namn efter denna à, hvilken väl kal

lats Hips., motsvarande ett isl. ’Híôá. Spär af ett älfnamn Hiö

ñnnes enl. Rygh NG 15: 74 äfven i Nol-ge.

Namnet Bissingen skulle säledes bero pä yngre utbildning

af en stam His(s), som uppkommit 111 ett нардам. Pä summa

sätt utgâr möjligen sjönamnet Bressingen умет frän ett ‘Breb

sio; jfr analoga fall fall under Dildlingen, Grytlngen, Ripplingen,

Tinningen, Yxningen samt Tlsaren.

Emellertid kan man pä grund af skrifningen нива äfven

antaga, att bär ett önamn i`óreligger, hvilket bildats af ett sjö

namn ‘Hiter (se lieten), som t. ex. Bolmsa af Bolmen, fsv.

‘Вешает.

Under inga. omständigheter är выпада sjönamnetHiasingen

att sammanställa. med det likalydande önamnet, soul i 111123111“

ves Eising (VGL).

Hjel'tell, Se Järten.

Hjorten jor4ten. __

1) (Craelius s. 391 [1732?, 1774], Hermelin 1818, GS3037)

Virserums sn, Aspelands hd Klm.

2) (Hermelin 1818, GS 4 О 37) Hjorteds sn, S. Tjusts hd

Klm. Sjönamnet ligger till grund For namnet â den nämnda

socknen Hjorted, är 1375 skrifven Hjortede (Шт-юаней“, är

1400 Hiorthedhe", 1412 Hiorteudhf’. __

3) (Hermelin 1810, GS 3 О 36) Rumskulla sn, Ydre hd Og.

nära gränsen till Klm.

1) Rygh NG 1:361. 2) нуди NG 1: 167.

S) Höjer 2:349. 4) styfîe Un.2 в. 185.

5) SD Ns п.
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4) (Gs з Ö 36), men еда l s. vi sn, sevede hd Kim.; vid

sjön Kröns södl'a ända. __

5) (Hermelin 1818, GS 4 O 36) Törnesfalla. sn, S. Tjusts

hd Klm.

Namnet 311- bildat af djul'namnet том, fsv. hiorter, isl.

Шаги‘ о. s. v. Samma. ord ingär i Hjortsjönl, Hjorttjärn (GS

2 O 31) samt i fno. älí'namnet HirteZ (<- ‘пашет, штаба);

jfl' äfven fsv. gârdnalnnet Hiortasio frän âr 1413 (SD NS II)3,

пи Hjortsjö, Rydabolms sn Smäl., {111. llodnamnet Hiruzpaoh

(: hiruz ’hjort’)4 o. s. v. Dock fär man icke med afseende pä.

betydelsen direkt sammanställa det enkla sjönamnet Hjorten

ock det sammansatta Hjortsjön (sà vida icke detta uppkommìt

genom sammansättning i yngre tid). Namllet Hjorten äsyftar

sallnolikt formen: ätminstone 1_3 äro i detta hänseende ganska

like. hvarandra, ock namnet afser troligen att beteckna dessa

sjöars greniga form, som erinrar 0m ett hjorthol'n. Narnnet

Hjortsjön däremot betyder sllarast ’sjön vid hvnrs stränder hjor

tar plaga uppehälla sig', падет som i fol'ntiden äfven kunnat

uttryckas med en n- eller ¿a-atledning (jfl Getnren). Samma

skillnad i betydelsen uppvisa t. ex. sjönamnen Bjuren ock Bjur

sjön, Björn 06k Björnsjön, Svan ock Svansjön Ш. И. m. il. I

detta samrnanhang má äfvell erinl'as om den grekiska lloden

’Elaqpoç i Arkadien, hvilken anses ha НМ: sitt ваши pâ grund

af sitt snabba 1орр5. Slutligen fäster дав uppmäl'ksamheten

агата, att det enkla sjönamnet Hjorten endast är nppvisat

frän Kalmar län eller dess omedelbara grannskap. _ Ёж.

'Hiorter.

Hjälmßl'ell, Se Jiilmaren.

lijälten, se зашел.

Hjärtsjön, se Запев.

Hofden. __

1) hov4den (Tham__Lìnk. s. 478, GS 3 O 34), liten sjöi Stjärn

arps sn, Gullbäl'gs hd Og.

 

1) Gs з ò 4o=Hjortseryd, 1 ó 88, 2 о 37, в о 31.

2) Bugge Studier 2: 115 not 1.

3) Tydligen efter namnet ä den sjö, som uu kallas надев Bj()

(Gs 2 O за); se ншец.

4) Förstem. 2: 741.

5) Fick Bezz. Beitr. 22: 67.
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2) (Grau s. 553 [1754], GS 4 Ö 30), liten sjö1 i Enâkers

sn, Simtnna hd Vstml.

Namnet är säkerligen bildat af ett ord motsvarande fno.

hçföi ш. (en n-afìedning af hQfuö), hvilket ofta uppträder ino.

gàrdnamn ock där syftar pá framsprìngande fjällspetsar, bärgiga

näs о. d.2. Sä. sknlle väl äfven kunna vara fallet med de tvâ.

ifrägavarande sjönamnen. Dock synes det mig sannolikare, att

namnet här afser att beteckna de bäda smä. sjöarnas spetsiga

form. Samma. ord ingär äfven i de äldre formerna af sjönam

net Funhöfden; jfr äfven 111-, Ljustw, Nätterhörden. _ Fsv.

‘Негра. .

Hofspillílrell, Se Hornspill'ern. n

Hofven hcŕvens (GS 6 О 31), liten sjö i 0sbygarns sn,

Länghundra. hd Uppl. Sannolikt fóreliggel' här helt enkelt ett

s. k. j'ámfórelsenamn af sv. hof, fsv. höver, isl. hófr, fht. huof

(ty. huf) о. s. v., ock detta syftar antagligeu pá sjöns form. Jfr

t. ex. under Fliturn, Halen, Kedjen, Rumpen, Spiken, Spjuten.

liolgen Lex. 7: 487 äl' tryckt'el 161 Halgen, se Hnljen.

Holken eller (för 1) Holk.

1) hol‘k ([i]holk Valdem. lI:s jordeb., se VGL IV, s. 591;

ножен GS 1 О 38), liten sjö i Gryteryds sn, Västbo hd Smäl.:

ношения. Sjöns form ock läge passar enligt uppgift in pá den

betydelse, jag nedan tillägger namnet.

2) (Hà11xen Broocman 2: 310 [1760]) V. Husby sn,Hamma1°

kinds hd Og. : Holkenäs. Sjön har i allm'anhet icke branta

eller bärgiga stränder: till största delen är den omgifven af

актам ock kärr. Troligen har dock vattenständet i äldre tid

varit mycket högre. Den kallas нншега Hällerstads- eller

nägon gâng Korssätterssjön (: папы-ива, Korssätter).

Namnet 61- identiskt med sv. holk, Гну. holker, isl. попы-1

en äldre ock allmännare betydelse ’häla, fördjupning’. пошел,

ношаьшпп kallas enl. prof. LUNDELL en brunn i Klm. Jfr

Holksjön (GS 3 O 40) Blek. samt nâgra af Falkm. s. 52 anfórda

вышка ortnamn. Ett likabetydande feminint holka uppträder

äfven i no. ortnamn, sàsom i Holkemyren i Rygge. Вёл-сто:

1) Icke närlnare bekant för min meddelare fràn socknen.

я) Rygh NG Indl. s. 58.

3) Uppgiften om uttalet Ё: ej fullt tydlig: namnet 11111- »vanligt

uttalv, hvarmed väl топаз, att ordet uttalas som best. formen af hof?
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terde man ieke hit {й Рога fsv. Holkarydh, gärden Holkaryd

Vrigstads sn Smâl., däl' LUNDGREN1 förmedal' persennalnnet

ноша. Fsv. попке:- hal' Зад Ark. 7: 14 готам: ur ett ’hu15nò.

Hvad sjönamnet beträñ'al', kunde man ju deck tänka sigk vara

det i sjönamn sà ytterst пиная suffixet, sem i sà fall vere

tillagt sbst. hol n. ’häl’2. I fräga om betydelsen jfr de besläk

‘саде Helpen, Holten (fsv. Hulse), llñlvättern samt under detta

namn antörda sjönamn. — Fsv. ’Holker, men fer 2 sannolikt

‘наше (jfl' ношения).

__ Helmen hol4men (enl. uppgift) Krokeks su, Lösings hd

Og.; tyeks äfven ha kallats eller kallas Holmsjönß. Af fsv.

holmber, isl. holmr (jfr nsv. Norsholm, Stockholm 0. s. и),

hval'af den utvidgade formen holme. Nalnnet är златая: en

elliptisk eck ung bildning af Holmsjöm; se t. ex. under

кипел. Лг närmast sjönamnen тень, Vikholmen samt vidal'e

помадам, номинации-чаши) 5, Ho1mtjärnß; möjlìgen har

dessutom i fue. funnits ett älfnamn Holma (Будь NG 1:83),

hvilket deck kan vara ett af de mânga fue. älfnamnen pá витка“.

m. Jfr i Мёда om betydelsen Öjnren.  Fsv. ‘Holmben

Helpen (Holpen Letter c. 1750. “Мерен 2: 135 [1817;

jämte Умрет]; Hàllpen Broocman 2: 440 [1770]) Risinge sn,

Finspänga läns hd Og. Namnet är ell шаге benämning pá dell

sjö, som nu kallas Valpen. Dä. denna är belägen icke lângt

l'l'än den större sjön Hunn, är det tydligt, att namnet Valpen

berel' pä. en i anslutning till sv. (hund)vs.1p försiggängen em

шиши; af det шаге namnet Helpen; sjönamllet Hunn bar

nänlligen шпаге sem best. ferm af hund ’canis’. Jfl' Шмель

l) Sv. 1m. X. 6: 106.

2) Jfr äfven under Helpen.

3) Jfr Thanl Link. s. 838.

4) Gs 2 О 40,1 Ó 39,1v 38,10 38 2ggf,3038,2037,

3 ò 37 4 ggf, l v 36 2 ggf, 3 e 34 3 ggf : Holmsjóhult 1 gg, 4

e 34, 2 ò 33 3 ggf, з Ó 33 3 ggr:Holmsj9hu1t 1 gg, 4 ò 33 3

ggf : Holmsjowrp 1 gg. 5 O 33 2 ggf, 2 e 32 6 ggf : Holmsjo

hu111gg,1031,20314ggf,303l3ggf,6òal,6030

2 ggr.

ß) Gs 1 v 36 2 ggffnolmedalen l gg, 2 V 36 2 ggf, 2 V35

2 ggf, 2 V 34 2 ggr, 2 V 33. __

6)Gs2 033,1v324ggf,2v32,2032,21v312
ggl', 1 Ö 314 ggr. l
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(_hvilket namn hal sin grund i missuppf'attning af den egentliga

betydelsen af sjönamnet Strâken) samt женатыми.

Sjön har bärgiga sti-änder. Jag antager, att ordet ätergär

pá en labial utvìdgning af roten i sv. hàl, Гну. hol, oek att det

выпада är näm besläktat med sjönamnen Holken, нанизан,

вычтет. 1 hut'vudsak samma ord fóreligger i sjönamnet

Hulpan. Holpen kan anses fórhälla sig till HoIken säsom t. ex.

sv. dial. harpa. ватта] ful käring’ till no. ног]; ’om en barsk og

rynket kjœrling“, sv. snörpa. till isl. snerkja?, mht. schief till

воща; о. s. vf’. I {газа om sufíixet erinràr jag äfven om 536

namnet Kolpen. _ Fsv. ‘Holp(er).

Holten (Höjer 2: 1129), tämligen betydlig sjö i Holtsljunga

sn, Kinds hd'Vg.; kallas nnmera Holtssjön (GS 1 V 37). Här

ledningen af detta namn ligger icke i sä öppen dag som det

vid första anblicken kan synas. Vi ha att utgä frän det fak

tum, att älsta bygden i socknen är kring sjön4 ook att alltsâ

denna gifvit socknen пашп. Holtsljunga skrefs är 1366 Hulsse.

ljungga.5 och àl' 1546 Но1в111ш3а4. Mellan 1 ook в har' sedan

ett t inskjutits alldeles som i nsv. Hultsmad, hvarom ищи-Идите

under Balingen. Sjön har sälunda i fsv. tid säkel'ligen Каната

нише. Detta namn har bildats med витке: -si, se; jfl' Ymsen

(Тет. Imsi) samt Hinsen. Grundordet är samma hu1, hol, sv.

вы, som ingär i sjönamnen нанизан, ныгшеш, ношец о. s. v.

Sjöu är pá västra этап ganska bärgig. _ Namnen Holten,

поищет Ьего pä invärkan fràn sockennamnet; jfr det likartade

i`órhällandet med t. ex. sjönamnen лицеи, Hvitten (jämte Hviten).

_ Еву. ‘нише. n

Horjen horsjen’ (GS 2 О 39), liten sjö i V. Torsâs sn,

Allbo hd Smâl. : Horjeboda, Horjemo, Horjesands. Sjön har

skogiga впадает med kärr ook stenar. Säväl akcenten som

namnen à de vid sjön liggande gärdarna visa hän pá ett Гм‘.

‘Hm-ghe. Detta 0rd hör till sv. dial. horj m., _som bl. a. be

tyder ’plats uppfylld af naturligen hopad sten’ 0g., ock hor-je

ш. ‘en tät bevuxen skogsdunge’ (Rz s. 244), hvilkez sistnämnda

отд just bl. a. förekommer i Smäl. Naturligtvis kan det ej af

1) Se närmare Hellqu. Зри-Шиве. sällsk. förh. 1891-94, s. 95.

2) Zupitzá Germ. gutt. s. 44. 3) Nor. Отв‘. 181111. s. 149.

4) Hajar 2: 1129. 5) Styffe Un.2 в. 109.

6) Jfr fav. Malghasandr : Малец.
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göras, om sjöuamnet är en alledning-af det Fol-ra eller ideutiskt

med det senare ordet. Snarast är jag böjd att fatta det som

en n-stamsafledning at' horg i betydelsen ’sten’ ook вшивая i

detsamma inlägga betydelsen ’stensjön’; jfr det besläktade ног

ken samt это“, stellingen äfvensom кишит. Namnets grund

ord är 811185. fsv. потащат, biform med u-omljud till пах-31101- m.

’steukummel, af stenar uppf`ort olïeraltare’ Södw., hvilket är syn

nerligen vanligt i fsv. oek sv. ortnamn, säsom нед-311 (nsv. нив),

othinsharg, Thorsharg о. s. v. Dess isl. motsvarighet 1191-51

betyder ’bärg, klippa; tämpel', fht. патио ook ags. hearh’lund',

tämpel'1. Ordets grundbetydelse anser jag vara ’sten, klippa’

eller ’stenhop'2~ Häremot talar visserligen den i vissa spräk

uppträdande betydelsen ’1und, oñ`er1und’, hvarfór man ook fort

Ordet till lat. career ’einfriedigung’s. Huru nu än má törhàlla

sig med denna sammanställuing, liar man ytterst att utgä. frán

en konkretare betydelse. Detta framgâr nämligen af betydelsen

hos de ord, frän bvilka fsv. hargher icke utan svärighet kan

skiljas". Rotbesläktade äro äfven sskr. языки-Е ’kies’ ~ gr.

прохода; ’kisel am nleeresufeŕf’. Betydelseutvecklingen anser jag

ha varit: ’stem klippa; steukummel’ —› ’af steuer uppfdrt обег

altare’ —› ’hälgedom i allmänhet’; выпада äfven använt om heliga

шланг“.

Hvad nu sjönamnet Horjen betl'äñ'ar, föreligger väl bär som

nämnt ett exempel pä bevarat u-omljud". Ljudlagsenligt öfver

gär doek annars fsv. -Qr- till -sr- 8. Att denna ljudf`órbindelse

här _ att dömma af uttalsuppgiften _ uppträder som -or,

1) Ош fno. hQrgr i no. отпиши: se Rygli NG Indl. s. 58, 1: 299

О. B. V.

2) Se utförligßre min uppsats írSprákvet. sällsk. förh. 1891-94,

s. 96 ock där citerad litteratur. At somma. uppfattning lutar âfven

Будь NG Indl. s. 58.

s) Nor. Urg. lautl. s. 229.

4) Se den i not 2 citerude etymologiska uppsatsen.

5) Певец ord för PRELLWITZ med tveksn till fir. cloch ysten'; Hirt

Ablaut s. 124 däremot härleder dem ur en ieu. bas кетон.

6) Om forngerm. ord med betydelsen ’hälgedoxm tempel о. d.' se

Mogk Germ. myth.2 в. 166.

7) Jfr fda. Horgh (Script. rer. dan. 3: 552).

8) Kock Fev. ljudl. s. 469 f. Jfr Hòrgh (1413), nu Borja

Göinge hd Skâ. (Styfïe Ишь.2 s. 71); Ноге (1145), nu HOI.' Frosta hd

Skä. (SD 1:50); se andra full hos Едины. s. 56 f.
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torde väl bero pá en dialektisk egendomlighetl. Det i fsv. ort

namnen Vœethorgha, Horghum förekommande -o- anses af' Nor.

Asehw. gr. § 104 anm. 3 vara uppkommet isvagtonig stafvelse.

en förklaring som ieke kan tillämpas pá sjönamnet Hoi-jen.

Till samma hetydelse at' sjönamnet Horjen kommer man vidare,

om man antager det vara. bildat som sjönamnen Gorjen, Оше

ken, Башен, Maljen o. s. v., d. v. s. vara en svag form af ett

adj. ’harugher ’stenig’ :har ’stengrund’.

Slutligen mä omnämnas en annan formellt sett oantastlig oek

frân betydelsens synpunkt ieke oantaglig möjlighet (jf'r of'van)

att förklara ordet: det kan nämligen sammanställas med ags.

horn, gen. horwes, f'ht. пою, gen. horowes ’smuts’, i hvilket

full det vore en n-afledning af detta ord i den betydelse ’sumpf

boden', som i fht. uppträder i det enkla ordet. Detta ord, ieu.

’kij-qe“ ’kr-qó, stär i afijudsförhällande till sskr. kalká ’smuts.

träsk’ <- ieu. ‘кот-116’; jl'r äfven ir. coroaeh oek ooroas ’moor,

marsh, swamp’ (Much ZfdA 42: 169). Denna möjlighet anser

jag doek afgjort böra träda tillbaka för den tolkning af ordet,

som ofvan lemnats. _ Fsv. 'Horghe.

Horken.

1) hor‘ken 3 (нагнал Broocman 2: 426 [1760]; Herken Her

melin 1810, GS 3 О 34), liten sjö i ‘Шива sn, Mämmings hd

0g. : ног-кишат, är 1596 skrifvet ношением; med steniga

впадает oek b'argig omgifning. __

2) hor4ken 5 (Hol-ken Hermelin 1810; Hàrken GS 3 О 34),

Щеп sjö i Hällestads sn. Finspänga läns hd 0g. : Horketorp;

med mästadels steniga stränder.

Pâ grund af' gärdnamnen нетканые:- (Horkesätter), Herke

torp, enligt hvilka man har att щей f`rän ett fsv. sjönamn Hor-ke,

skulle man i dessa namn snarast тёща sig akc. 2. Flera frän

l) Jfr om ordet äfven Söderberg Filol. sällsk. i Lund förh. 1881

—88, s. 60.

2) Lidén Stud. z. altind. u. vergl. sprachgesch. s. 50.

s) Med summa ¿t О gáende á-ljud, som förekommer i Dofvern,

alltsá väl e.

4) Skr. utg. af Kyrkohist. fören. IV. 1: 188.

5) Med ett o-ljud, som 31511331- till ä, ej till О: namnet uttalns

nngefär som varken af тат-11.

Sv. fandsm. XX. I. ` 1E)
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olika häll härrörande uppgifter samstämma dock 1 detta afseendc

om att enstafvighetsakcenten är den enda som bär lörekommer:

den тёще anses bero pä senare analogiinßytande. Зал-3111161

svärigheter vällar emellertid just gärdnamnet Horketorp. Det

heter âr 1413 Hßrkothorp (SD NS Il), 1480 Hörkotorp Sault

är 1500 Hyrkìotorp ook пух-кают‘. Namnet kan icke direkt

l'örklaras ur sjönamnet Borken, utan innehäller en iòn-añedning

af detsamma, fsv. ‘ню-11111. Detta är ett душки-113011 passande

älfnanm, hvilket afietts al' sjönamnet2 pâ samma sätt, som Byskia,

ett Гну. namn pá Ruskân, bildats afsjönamnet Rusk (se Basken).

Efter detta älfnamn har väl Hyrkiotorp uppkallats. Därvid är

dock att тётка, att Horketorp, att dömma at' kartan, icke är

beläget vid nägon â: namnet har väl alltsä burits af den à, som

tyckes Íîirbinda Ofversjön ook Horken. Det finnes sàlunda intel

skäl att för sjönamnet utgá frän denna stam пух-Ь, utan ordct

har i fsv. tid säkerligen hetat Horke. ‘Hyrkia., hvaraf Hyrkio

torp : Horken = 'Yskia., hvaraf Öskiovik : sjönamnet Usken. Det

är rotbesläktat med sv. dial. har ’stengrund’, fsv. hargher, horgher

’stenkummel' (so lim-jen) samt uppvisar samma atljudsstadium

ook afledning som det likaledes till samma rot höraude sv. dial.

hork 'acerina oernua’ m. fl. ord anf`órda ook behandlade al'

Hollqu. Spräkvet. sällsk. förh. 1891-94, s. 94 f. Det betyder

alltsä ’stensjön'~ __

Hol'nbetan hoßrnbeßtan (GS 1 О 37) Sjötofta sn, Kinds hd

Vg.:Hornbetan. Sjön har fätt sitt namn efter den bredvid

lìggande gärden. Detta {101113311- icke däraf, att den äfven kallas

Hornbetasjön _ denna omständighet utgöl' blott ett svagt stöd

for värt antagande; men ott bevis för detta 311- däremot, att

lìingre i norr cn gärd Betan 111- bolägen, af hvilket gärdnamn

Hornbetan hildats medelst sammansättning med det i dylika

111111111 ytterst vnnliga sbst. horn, 0111 llvnrs betydelse se Rygll

XG Indl. s. 57. 1 frâga om bildningen jfr sjönamnet Bar-sät

tern : gůrdnamnet вмещают, Glaàkern : Glaàker, Knabbarpen :

кпаььагр о. S. v. Härtill kommer, att sjön i äldre tid tydligen

haft ett annat numn, nämligcn Svartsjön, hvilket ännu lefver

l) Vadst. kl. jordeb. s. 66. Gárden var dà belägen i Risinge su.

2) Af sammu stam kommer iifven det jämtländskn ůnamnet Horktkn

(med annun afledning).
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kvar i namnet ä en vid norm stranden liggande gärd. Detta

namn, om hvilket se under Этны], har stàtt i motsats till

namnet â. den närliggande выпадов (se Эыгеп)1

Hornborgasjön hoßrnborljajönï’ (GS 1 O 3:3), stor sjö

mellall Gudhems, Skànings ock Valle h:der Vg.:Hornborga..

Namnet behandlas bär, emedan nâgon möjligen i detsamma

kunde vilja söka ett enklare, med -sjö icke sammansatt namn,

Сиди-апатией Hornborga 'air eniellertid primärt i förhâllande till

sjönamnet. Det lydde i fsv. tid Hornbora., ock efter denna

gârd har Hornborga socken uppkallats, àl' 1378 skrifven Horn

boral. Namnet är bildat at“ personnamnet 'Hornbori, fda. пиш

buri (ä. en runsten`)‘, isl. Hornbori (Vçluspá); jfr fno. gärdnamnet

Hornborsstaöiri’. Hornborgasjön törháller sig till gärdnamnet

Hornbora ock till personnamnet ‘Hornbori som Fjättmunnasjón

l. Наташи: till gârdnamnet Fiœtmunda ook till personnamnet

’Fiœtmundexn Emellertid tyckas átminstoue i Norge andra loka

liteter än gàrdar ha burit detta namn, 117111161- den möjligheten ej

är alldeles utesluten, att sjönamnet är ursprungligare än gârdnam

neta. Den Stora sjön har emellertid säkert haft ett prìmärt namn,

näml. Lynìendi (se Lonen). Den skall ocksä ha kallats Óstenl.

llol'nell5 (GS 4 O 40) Tvings sn, Medelstads hd Blek., nära.

пашен : sbst. horn n.; se under Hörnan.

Hornspillel'll, Stora. О. Lilla, hoßrnspilflern (Hornspillern

Tham Link. s. 900; Hofspillaren GS 3 О 34, запасти tryck

fel för Horn-), smà sjöar i Hällestads sn, Finspänga läns hd

Og. Om senare leden -spillern, á GS med den konstruerade

formen -spillarem se Spülen-)11. Om sjönamn, i hvilka sbst.

horn ingär, se нагим.

Horssjön, se lllstestruten.

Hosjön, se ндшгоп.

Hnfvnn hußvan* 1. надет, af allmogen щам пзчеггц

(med det för roslagsdialekterna karakteristiska bortfallet af udd

ljudande h).

l) Om dessanumn se Lundgr. Hednisk tro s. 43, Ark. 3: 233, Sv.

lm. Х. 6: 111, Styŕfe Un.2 s. 133.

г) Rygh NG 3: 119, 159; se äfven samlne förf. Personn. s. 134.

s) Jfr Будь NG 14:43, l’ersonn. s. 135.

*l Tuneld (II) 5:14 (1790).

5) Ultalsuppgiŕt har ej lemnats.
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. 1) (ншац Radloff 1:13 [1804], Gs в ö 31) вкеаегааз sn.

Sjuhundra hd Uppl. __

2) (нищал GS 6 О 31) i samma socken.

Namnet utgår antingen från oblika канав af ett fsv. 'Hûve

eller från ett fsv. ‘наш, afledningar af fsv. начат, hvilketi

lagarna betyder 'det öfversta af en byggnad, tak', no. шт

‘такая’. Samma ord ingar äfven i det likaledes uppländska sjö

namnet Hufsjön (GS 5 О 30) Ekeby sn. Namnet syftar på. de

i närheten af sjöarna befintliga höjderna. 1 betraktande af den

höga ålder, som man har all rätt att tillmäta dessa sjönamn, är

det rent af möjligt, att det till grund liggande ordet hüf- här

icke har den i fsv. uppvisade betydelsen, utan betyder 'bärg.

kulle' l. dyl., jfr de besläktade no. hov n. (<- шиш.) 'liten hög'.

fht. hubil ‘кипе’, ags. поты, fht. hovar, mht. hover 'höcker'.

lit. карта ds., fpers. kaufe» m. 'bärg', zend. квота 'bär-g; kamel

puckel'. Ordets grundbetydelse är 'hvälfning'1~ Namnet Huf

van är till sin bildning ock betydelse att jämföra med sjönamnen

Bringen, Fjällen, Hillen о. s. v. samt till betydelse med de be

släktade напел-ц ock Hon-an. Ett sbst. fno. шип. (fev. hüva)

ingår i namnen Húfunes (Huvunœs) Vg. (enl. Sverres saga)

samt i Vinger Шве, Húfurud Smaal. Шве". Utanför den nämnda

gården i Vinger finnes en fors, som enligt RYGH möjligen kal

late Нага, hvilket namn han är böjd att föra till isl. húfa.

’hufva'. Detta ord torde dock i alla händelser knappast ingå i

det sv. sjönamnet.

нив]! hug‘n 3 (нива Lolter c. 1750. GS l V 31; Hungen

Fernow s. 10 [1773], Björkman s. 105), icke obetydlig sjöi

Köla sn, Jösse hd Vrml., med bärgiga stränder, men i norr be

gränsad af ängsmark ock åker. Det ser ut, som om n här icke

vore artikel, utan tillhörde själfva stammen, ock namnet sålunda

vore bildat såsom t. ex. fsv. равна (se Tñkern); se for öfrigt

öfversikteu. Formen Hungen är att bedömma som dial. ungen,

vangen, best. former af ugn, vagn o. s. v. Ordet tillhör säker

 

1) Jfr Hj. Falk Akad. afh. til S. Bugge s. 18, FickÅl l: 380,

vFries. Medìagem. s. 51 f. ock där citerad litteratur. Den ieu. grund

formen är kup- (jfr t. ex. мы. knp'b Шор’) eller Кит: (jfr ‚мы.

kubhra- ’gresshöckerig')

2) Вуз}: NG 1: 376, 3: 210; jfr Personn. s. 135.

8) Нищие enligt uppgift med ett ljud mellan о (О) ock u (8, 9?).
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ligen det allra älsta тёте: nf svensk?. sjönamn. Det är icke

sannolikt, att namnet Hugtjärn (GS 2 O 32) Vstml. är att snm

manhälla med detsamma. Däremot kunde man misstänka, att

i вёл-давшие: Hungvik (Högeruds sn Vrml.) dolde sig ett ‘нива,

шаге namn pá den vik nf Glafsfjorden, vid hvilken gärden 61

belägen. Vidare är det УЗЫ sannolikt, atten omljudsform af

summa sjönamn nppträder i det likaledes värmländska. sjönam

net Hyngen, hvilket i sin tur antagligen ieke 1161- etymologiskt

skiljas fràn det likalydande sjönamnet i Ydre.

Beträfïande härledningen af Hugn antager jug som möjligt,

att sjönamnet äi' bildat af ett älfnamn. Nu utfaller i Hungen den

bekanta. Vràngeälfven (no. Vrangselven), om hvilken jag med

едва. ögon öfvertygat mig, att den i hög grad göl' skäl i`ór sitt namn

(af i'sv. vranger, ìsl. (v)ra.ngr ’krokig, sned’; se vrângen). Denna

älf skulle dä ì älsta. tider haft namnet Hugs., hvilket möjligen

kan vara etymologiskt identiskt med no. älfnamnet нива‘.

Ordet 161- jag till följande ordgrupp: serb. okuka.’flodkrökning’,

fslav. кино-пом, ’kroknäst’, bulg. kuka ’hake’, i1'. cúar (<- ‘kukro)

’krokig’, af ieu. V kuk ’böja’, hvilken l'ot зыка-Идеи är identisk

med den rot med betydelsen ’hvälfva sig’, till hvilken germ.

'hugilaz (ty. hügel), isl. 11111151- ’hög’, lit. kaukus ’bnckla’, kau

kara ’kulle' o. s. v. hörag. Alfven har i ей fall i шаге tid haft

ett namn med samma betydelse 'krokälf'ven’, hvarmed hon nu

henämnes. Jfl' i frâga ош betydelsen Krökingen, Vekmnugeu,

Чтец. Skulle emellertid forloppet icke i detalj ha varit det som

ofvan angifvits, tror jag i alla händelser, att sjönamnet pá ett

eller annat sätt sammanhänger med de nämnda orden` эй t. ex.

att sjön fätt namn efter de kringliggande bärgen ock höjderna,

hvarvid t. ex. sjönamnen Bringen, щипал, Flugen, Hillen ook

Hunan kunde jämfóras. Däremot torde det ej höra ihop med

sskr. çúois ’blank’ ock därmed besläktade ord. Vattnet i sjön

är för öfrigt nâgot grumligt. _ Еву. ‘низин.

1) Dettes stamvokal kan dock äfven vara en k. lìgedannelseform;

se Вуз-11 NG 3: 399.

2) Kluge Et. шин s. 177, Zupitza Germ. gutt. s. 110, Uhlenbeck

Et. wb. d. altind. spr. s. 56. Skulle man med tanke pá sskr. kuèa

‘нацистам’ äfven чаев. föru germ. hugi~ (got. hugs m. o. s. v.) ’sinne,

trinke’ till denna rot? Grundbetydelsen skulle dů. vara den konkreta

’brôstç eg.: hvâlfning’, hvarur liksom i en mängd Шип-шаг fall den

abstrakte utvecklat sig.
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Hulingen hußligen2 (Hullingen Lotter c. 1750,Geog1.stat.

lex. 2: 733; Hulingen капа af 1764 [enl.__Crœlius s. 180], Ст

lius s. 9 [1774], Hermelin 1818, GS 3 O 37), ganska stor sjö

i Hvena ook манна sznar, Aspelands hd Klm. Namnets forn

svenska gestalt kan noggrant bestämmas med ledning af de fsv.

formerna för Huhngsryd (Hullingsryd eller Hullingeryd) ook

Hulten-ed, namn pá vid sjöns norra strand belägna gärdar.

Hulingsryd skrii'ves är 1320 нищета (SD III), dìir säkerligen

förkortningstecknet för n нив-1611115 eller utplânats (alltsä Hu

lunszryd), 211‘ 1447 Holundzrydh, 1466 Hulundzrydh, 1500

Hwlwndzrydhl. Hultsfred skrifves är 1320 Holundzfarholthf,

1447 имплантации, 1466 Hulundzm-hon, 1480 нашла:

farhult, 151 10 пощадим-110113. Formen цитатами 1320

(SD III) bel'or pá samma anledning som det samtidiga ниша:

ryd; det ol'van anlììrda Holundszfarholth i'rân samma är visar,

att n vid denna tid ingick i ordet. Detta numn har sedan i

nyare tid lrlit'vit налета. Den folkliga formen är emellertid

Hullen-e. Annu 1751 hade t icke inskjntìts i skriften, att dömlna

ai' Hârleman Dagli. 2: 19 (1751), (.‘irœlius s. 180 (1774), där паш

net skl'ifvcs Hulsfred. I i'râga om t~inskottet kan jìimföras

Holtsljunga (50 Holten), намаза (fsv. Halsia').

Hulingen har sälnndn i fsv. tid lytt ‘нападет ook 'Ho

lunder. Att ordet haft stark böjning, alltsä ej ändats pá -unde,

framgàr af sammansättningsleden Hu1unds. Sjön är länggrnnd,

i allmänhet ej öfver 3 meter (Пир, samt har slâìt Sandstrand.

Det oaktat är det tydligt, att namnet innehäller l'sv. hul, hol

n., sv. hàl, fsv. adj. hol ’ihsìliggçul ook sälunda betyder ’hälsjön’.

Närmast äro alltsä нытьем, ныьпдец att jämföra; vidare

Hulsjön (GS 1 V 38), Hàlsjönñ, fsv. ношею (5е llnllnren), fsv.

Ноша (1492), nu kallad Hàlsjön, Папина“. nsv. Holsjön l.

попадал (jfr i'sv. Hulsöaoogh 1418)7, Hàlvattnets, наши-119, ~

1) Vndxt. kl. jordeb. 5. 126. 2) Vadst. kl. jnrdeb. s. 128.

s) Vadst. kl. jordeb s. 132. S. 133 ноишавтьшъ frân summa :in

‘) Detta ord ìngàr sannolikt i Нега nf de sjönamn, soin nu lyda

Hùlsjon; jfr fsv. ношею (se Нины-1111).

5) Gs 1 v 38: подземке, 1 v 36, 6 О 33, 4 ò 31 2 ggf.

а) Dipl. dalek. l: 149.

т) Se härom nännare Johansson Norusk. ark. 2: 419.

s)GSlV34,1V32.

9) Gs 1 \' 2 ggr, 1 v 31,10 31.
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Hâlevatten (1 Y 37), Шиши-пе: (1 V 34), slutligen de beslâik

tade Holken, Holpen, Holten (fsv. ’Hulse), Hulpan, Hölen,

пазы (<- Nœshyl), напев, fno. fjordnamnet помпы-1. no. back

namnet Holungen (Будь NG lV. 1: 70) ock llo. атташе: Hola

(därs. 3: 416). Säkerligen är Шуе“ sjönamnet Hullaren att föra

hit. Den formella likhetell шей got. шишки ’häla' är natur

ligtvis tillfällig. Namnets senare led betyder ’sjö(n)’ ock är

densamma, som uppträder i Jällunnen, Àsunden о. s. v., se

Имен, Ulmen. En likbetydande зените led illgâr i sjönamnet

нычатш. _ Fsv. ‘паштет, 'Holunden __

Нп11агеп 1111151111‘311 (Tharn Link. s. 2l, GS 2 O 33). litell

sjö i Rinna sn, Göstl'ings hd Og.; med _ att díìmlna afkal'tall

_ bärgiga stränder. Nägon гашиш! form af namnet känller

jag ej, men är dock öt'vertygad om att det hör till den stom

grnpp ai' svenska sjönamn, solll äro ailedda af eller besläktade

med sbst. hàl, Гну. hul, hol (se Hulingen). Med at'seende pá

det Шива 1 má jämföras Hulllajön2 (GS 1 V 35) Gärdhems ock

Tllllllems sulnr, Välle hd Vg. Vid denna в)“ är gärdell Hullajö

belägen, som i VGL II kallas Holœsio ock soln vid шит löl'

lagens upptecknande var выезды-аз. Et'ter Hullsjiìn har Шт"

den âr 1334 omtalade socknen Holasyo sitt паша“, nu en del at'

Gärdhem. Detta sjönamn är bildat som Гну. Bredhœsyo ock

Huitasyo, bevarade som gàrdnamn (se Bredrefven ock имен),

ock innehâller выпада ej sbst. hol, utan det likalydande adjek

tivet i на; formi’. Sjön göl' sà till vida sk'ál för sitt llamll,

вот den omgii'ves ai' höglìtnta str'lillder. At' ватта adj. i вши;

form är äfven det bekanta skogsnalnnet Halaveden uppkomnlet,

fsv. пышки: (t'l'ân 1408 синя: SD NS П). — Für att nu ätergá

till Нины-аи har [ишаке dess fsv. form lytt ‘ниш. Det länga

1 är dock naturligtvis mera pàt'ullande i detta enkla ord än i

den sammansatta Hullsjön. Slutligen má nälnnas, att nägon

l) нуди Stud. s. 69 not 2.

2) Lex. 3: 38 skrifves машу Hjulsjon.

a) Styñe Un@ s. 121. Jfr ù andra sidlm Schlyt. VGL Gloss.

4) Styife Инд s. 121, Höjer 2: 1036.

5) Jfr t. ex. Ширма], Myklœmosi (VGL IV). Vnkaleu a. (œ)

i {бита leden lltgâr fran oblik knsus (dat. о. ack.). De ursprungliga

{ох—теша ha tydlígen lytt Brebe aio, Holi sio, Hvite sio, Душе mosi

о. n. v.
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sjö med naumet Нины-ед icke finnes i Sdml. Den Lex. 3: 447

sà benämnda sjön heter Hallar-en (se d. 0.).

_Ilulpan hu13pan2 (Rääf 5: 4), Щеп sjö i Svinhults sn, Ydre

lid Og.; sannolikt best. form af ett sbst. ‘Шири, ’häla., hölj’ ock

sälunda att jämfîìra med sjönamnen Вырви, Vesan. Ordet är

für öfrigt nära besläktat med Holpen, se d. о. п

Hultbren пиши-9211 1 (Hermelin 1809, GS 3 O 38, Smàl.

beskr. under Ãseda su) Ãseda sn, Uppvidiuge hd Sniäl. Första

leden 511- sv. fsv. hult 11. ’mindre(löf)skog, sk0gsdunge’, isl. holt

Топ‘, ofruktbar stengrund, vanligen beväxt med тю’ Fr.2, Пи.

holz НИШ, gehölz; holz als stoff" о. s. V. Ordet är inom socknen

mycket vanligt i gârdnamn: Hulebärgshult vid sjöns nordöstra

ända, Linnehult Vid den nära Hultbren НЕЁ-ваше Humjön, ниц,

Kàuehylte (: пупе, ia-afìedning atl ordet), Hyltekvarn, (36156

hult, Horfhult, шведами, Sìssehult, Svenshult, эссенции,

Val-shun m. ñ. Ytterst ofta uppträder det i sjönamn: Hulte

brejan, Hulteglan, Hultemaren, Hulten, Ими-пикап, Viholten,

Напавший НиЦацйЁиз, Hulttjärn (GS 1 V 33), Hu1tetjärn(2 \'

32), Hultgölen (3 O 39). Däremot hör icke sjönamnet Holten

hit. Nanlnet har i alla dessa fall afseende pä strändernas ock

omgifningens beskañ'enhet. Jfr med afseende pá betydelsen under

напев ook 1'ешш. Senare leden är i betraktande af sjöns

form tydlìgen adj. bred, Кн’. brêper, isl. breiör о. s. v., hvilket

ord ‘áfven ingâr i Bredrefven, Bre(d)vìsten, Bressingen, Bred

sjön (se Bredrefven) о. s. V. Jfr det таща fno. sjönamnet

знающей), nu выели-айва, egentligen ’bred som en ниша’; se

Будь NG IV. 2: 182. Bildningsättet (sbst. + adj.) är detsamma

som i намедни. Se för öfrigt llultehrejnn. —— Fsv. пищи)

Ьгёре l. -brëpelu

Hultebrejan sannolikt намет-115231111 (GS 3 О 39) Oskars

sn, S. Möre hd Klm. Namnet är alldeles eller i hnfvudsak bildat

som föreg. Det innehäller oblìk kasus at' ett ‘Юпитере. Voka

lisationen förklaras атм‘, att enlìgt uppgift af prof. LUNDELL

 

l) Möjligen förekommer ìifven ett мы hu13tebx'e2n.

2) Gs 1 V 38 : пупа, 3 Ó 38, 2 о 37 : Hultsjo, 4 0 37 f пте

ningenult, 1 V 36, 2 v 36, 2 V 34, 3 ò 34, 1 V 33 2 ggf 1mm.,

3 ò 33 = Hulœjo.

s) GS 3 Ó 40, 2 0 39 2 ggf f вселении, 1 V 38:Hu1ta.sj0, 3 ò

32 : ниц.
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gammalt ei i Södra Möre regelbulldet l'epl'esenteras al' ei, Ы;

intervokalìskt d (ô) är i mälet l'örlol'at. I l'ràga om uppträ

dalldet at' oblika kasnsformer i sv. sjönalnn se llvlten (гм-иву.

шиш) ook öfversikten. —- Sjöns ferm pâmillnel' mycket om

den hos Hultbren; se vidare denna art.

Hulteglan hulsteglaQn (GS 4 Ö 37) Döderhults sn, Strands.

lld Klm. Om fórsta leden se ниши-011; jfl' ät'ven den i ватта

sli belägna наказан. Om senare leden se Gla, Швец, Glen.

Hultemaren hulßtemaüren (GS 3 О 37) Tveta su, Aspelands

lld Klm. Ош l`órSta 1е6еп se llultbrell ook Hultebrejnll; i fl'äga

Ош den эепаге (de närbeläglla) Maren, Hällerllnl'ell, Mellllnmllrell.

Hulten, Non-a o. Södra., är enligt Allvin Vista s. 9 namn

pá tvà sjöar i häradet, men jeg hal' mig l'ör öfl'igt intet bekant

om dem. Sannolikt föreligger 11111- ett Гм’. 'Hulte, llildat som

'Aspe, 'Biœrke, 'Kerne o. s. v. ook 95111061111е1у6а116е’11111153бп’.

Mall kan emellertid oeksâ. шика pâ en ellips af папаши.

Bummeln humßmeln21 (>.hommern») (Humlen Letter <_:_.

1750, Cl'zelius s. 129 [1774], Hel'melin 1818; Humeln GS 4 O

37), tämligen ster _sjö ì Kristdala sn` Tllllaläns hd Klm. : Hum

melsta., â GS 4 O 37 skrifvct Hummerstaz, nlltsâ ett af de

lelie synllerligen talrika namn pä -sta, llvilkas Fersta led 311‘ ett

sjönamns. Genoln sjön llyter en ganska allselllig ä, llvilken llos

Höjel' 2: 358 канав Virbo-ân, men al' Сменив s. 27 натр-аи.

Det löl'sta namnet hal' dell fätt efter den vid dess utlepp i Oster

sjön belägna gárdell Virbo. l fräga om det senare kan det

hlifva ett spörsmàl, hurllvida â- eller sjönamnet 311- det ursprung

liga. I Norge tinnes ett Штата Humm, hvilket Rygh NG 2:

395 är böjd att härleda nr insektnamnet humla.; llera analogiel'

löl’ en sâdan betydelse hos älfnamn finnas. Ett likalydallde

name hal' säkerligen 0111-115 at' Humlebäcken (GS 1 V 40) S.

`lello hd Skä.: namnet â den vid dellsllmme. belägna gärden

нишах-р visal' nämligell hän pá ett osammensatt vattendrags

l) Enligt tvâ uppgifter her ordet akc. 2, enligt en tredje före

kommer akc. 1. 'För öfrigt tycks det nttalas med ett O-liknunde u

ljud (е) ook kakllminalt n (и); jfl' Rungeln.

2) Зыка-Идеи umm s; jfr uttalsuppgiften ofvall.

3) I Stora Mellösa. sn Nke firmes äfven ett Hummelsta. Венца

Zůrd канав i fsv. tid Humblastum, hvilket namn enligt Lundgr. Sv.

lm. X. 6: 113 torde innehállu ett fm'. personnamn 'Humble.
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namn. Äfven erinras om de svenska gårdnamnen Humlebäck,

фаски (4 ggr), Humledall. Emellertid anser jag det säkert,

att i föreliggande fall ån uppkallats efter sjön. Den förra har

i äldre tider — åtminstone under större delen af sitt lopp —

haft ett helt annat namn, nämligen det Мага!’ det nämnda gårds

namnet Virbo bildats. Ett gott stycke från Virbo ligger Vir

куш, likaledes vid den nämnda ån, ock jag drager däraf den

slutsatsen. att denna ursprungligen haft ett namn, som bildats

af den i å- ook sjönamn vanliga stammen ‘Пр, hvarom se när

mare under vil-en :sannolikt har ån hetat 'Vil-a.

Vi återgå sedan till sjönamnet. bjöns stränder 'aro skogiga

ock mycket kuperade; den har dessutom mörkt, nästan душ:

vatten. Namnet är enligt min mening bildat med l-suffix af

den germanska stammen hñm-i no. hume m. 'dunkelhet, mörker' 5,

isl. húm n. 'skymning', húmr 'skum, halfmörk', hvilka ord äro

nära besläktade med sv. skum 'halfmörk', hvaraf вкушала,

skymning o. s. v. ‹— ieu. lf (s)küm-. Samma grundord ingår

äfven i Humsjön”. I betraktande af huru ytterst ofta gårds

namn på -rum till första led hafva sjönamn, skulle man slut

ligen känna sig frestad att spåra samma sjönamn i fsv. Humbla

rum (SD Y fr. 1346). Dock känner jag ej, hvar denna gård

nn är att söka. Kanske åsyftas det nuvarande Hummersrum

(GS з o 38) Kråksmåla su Kim. vid nummersgöi; i alla han

delser har denna säkerligen i т. tid burit ett namn af samma

stam som Hummeln. l fråga om betydelsen af Hummeln

erinras om sjönamnen Dunkern, Kolsnaren, Märken, Svarten.

_- Fsv. Humble.

нищие" hunldlenH (Hundeien Hermelin 1818: пишет

GS 4 Ö 37) Kristdala sn7 Tunaläns hd Шт. Om stamstafvelsens

etymologi gäller i hufvudsak detsamma som om sjönamnet Hunn.

Ordet kan naturligtvis härledas från (Цап-пашней hund (se de många

parallellerna under Hunn); men det synes mig betydligt sanno

likare, att vi äfven här ha att söka den fsv. stam hund- 'bärg' |.с1у|.,

l) Sv. postortlex. s. 204 (1894).

2’) Ordet är identiskt med fev. hůme m., sv. hum i den öfver

flyttade bemärkelsen ’dunkel föreställning, misstanko'.

8) Gs 2 ö 34,1 v 32: пшена. 1 v 31 2 ggr.

4) Namnet uttalas enligt uppgift ej med det O-liknande ljud, som

förekommer t. ex. i Hummeln, навеет.
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som jag i art. Hunn tror mig ha uppvisat. Namnet betyder så

lunda 'bärgs-jön'; jfr det vid norra. stranden belägna вытащив.

Ordet är för öfrigt bildat på samma sätt som namnen å. dc lika

ledes i Klm. belägna Findeln, падаем 00k Grindeln.

Illingen, se пицц.

Hunn hun'in1 (Lotter c. 1750, Broocmann2: 463 [1760],

Hermelin 1810, Widegren 2: 159 [1828], GS 3 U 34-33), stor

sjö2 i Skedevi sn, Finspånga läns hd Og. Det ligger' nära till

hands att till detta sjönamn förmoda samma slags ursprung,

som vi komma att konstatera för namnet Valpen å en i när

heten liggande sjö. Om man nu värkligen hade anledning till

det antagandet, att detta senare namn vore lika. gammalt som

namnet Hunn, vore ju för öfrigt denna etymologi så gott som

säker. Man kunde då erinra om det ângermanländska sjönanmct

Pöleingen, år |568 skrìfvet Fölsinge tresk (2 sv. dial. {битве

'tölunge'), hvilket uppkommit i motsättning till намазан, år

1568 skrifvet навеет. Jfr sjönamnen шпагах-пашен ~ svart

höfden, de grek. bärguamnen Tt-rupo; 'bock' ock Xínapo; 'get' (i

närheten af hvarandray. Men nu veta vi, att Valpen i äldre

tider hetat Holpen (se d. о.) ock att sålunda det förra namnet

mycket väl kan bero på samma slags t'olketymologi som den,

hvilken gifvit en granne till sjön вишен namnet Fiolen; jfr

äfven att de i närheten af hvar-andra belägna sjöarna вами

ock Nedingen benämnts Bofven ock Nidingen. Sjönamuet Valpen

kan sålunda ej lemna oss någon vägledning. Då framställer

sig osökt det spörsmålet, om ej i alla händelser det sannolikt

uråldriga sjönamnct Hunn kan anses vara bildat afdjurnamnet

hund. Analogier lör en dylik namnbildning erbjuda t. ex. sjö

namnen Altan, Алдан, Bjuren, Björn. Bremsen, (Запев, Geten,

Hjorten, Häger-n, namnen på. -oxen o. s. v.; jfr i fråga om

bildningen äfven fno. gárdnamnet Hundr, hvilket Rygh NG 1:

43 för till hund. Ordet ingick säkert redan i fsv. tid som

första led i sjönamn. Det framgår at' gårdnanmen Hundzsio

Ãngerm. från är 1413 (SD NS Il) samt Hundzsiohult, nu

напавшим Rogbärga sn Smål., från 1408 (SD NS ll). För

l) Enligt två uppgifter.

2) l/a mil lång. 1/8 mil bred.

3) Nordlander Ångerm. fiskev. ss. 22, 23.

4) Fick Bezz. Beitr. 21: 265.

n
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öl'rigt mß. följande sjönamn anf'öras: наподдал‘, '1L-nsv. lille

папаши: o. s. v. (Nordlander Ãngerm. fiskev.__ s. 23), Hunna

sjön (GS 1 V 37 : Hundhulty, Hdnsen (3 О 29), liten sjö

i Svärdsjö sn Dal., папаши: (1 О 31); jfr äf'ven llunnlngen

oek Hynningen. Nägot egentligt hinder torde alltsä ej möta för

att antaga ordet innehälla djurnamnet hund.

Emellertid är en sädan härledning allt annat än säker. I

t'rämsta rummet erinrar jug om det fiera gänger förekommande no.

gärdnamnet Наци, för hvilket Вши anser ett fno. älfnamn пицц

hafva юза: till шиит, samt de därined sannolikt identiska.

ty. Hunde* oek fht. Huntâ., nu Hunts. Detta senare namn anser

Förstem. 2: 802 innehälla en afledning medelst dental af' stammen

i fht. fiodnamnet наивна, nu наци. Det vore kanske riktigast

att sâ vitt möjligt för dessa namn söka en gemensam förklaring.

Naturen kring de norska gärdarna med namnet Hunn 113111131

jag ej. Däremot {111111551- det al' LoHMEYERs framställningf', att

de tyska floderna komma frán bärgstrakter. Hvad Hunn be

trälïar, synas kring densamma traktens högsta bärg vara he

lägna”.

Nu finnas nágra svenska bärg- oek höjdnamn, i hvilka man

enligt mitt lörmenande har skäl att spära ett urâldrigt bärgnamn

af' en stam hund, som ieke fár sammanställas med djurnamnet

hund. Hit hör först oek t'rämst f'sv. Hundœbiœrgh (VGL IV.

11:2), nu Hunnebarg i Vg. Detta namn tolkas af Nor. Nord.

tidskr. 1900, s. 136 som betydande ’hundbärget’. Mot denna

härledning vore väl i sig själf' intet att invända, om ieke fiera

andra höjder oek bärg bure samma eller lìknande namn : man

kan nämligen ieke se nâgot rimligt skäl till att bärg oek höjder

npprepade gänger erhàllit namn med en sädan betydelse. Sá

kallas det högsta bärget i Lidhults sn, Sunnerbo hd Smâl., för

Hundeberg. Vidare erinrar jag om напавшим, tre bürg

 

_ l) es 2 ö :o 21 ggf, 1 ö 39,1 C133,1V36,3035,4635,

4 U 31.

c") Se dock nedan в. 240.

il) Thj. VVS 1891, s. 196, XG l: 273.

4) Lohmeyer DF s. 75.

E’) S. 75. Loenen-:us egen härledning nf densa tyska namn har

jug svárt att godkänna.

6)'Jfr Tham Link. s. 929.
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hällar i Hvetlanda sn, Östra hd Smäl., ook Eunnebosgärde,

gârd i Fossenes sn Bohusl., hvilken är belägen vid en bärgsrygg,

som med branta väggar stupar ned mot densamma. För 321111

förelses skull mâ tilläggas, att Hunnebärg i Vg. hufvudsakligen

bestär af IIOdräta, vid hvarandra uppresta bärghällar samt att

ena sidan af det nyssnämnda Hundebärg i Smäl. 111- mycket

brant. Slutligen hör hit fsv. Hundakullel, nu Hunnekulla., en

f. d. socken i S. Vadsbo hd Vg., äfven kallad Tibärg. Пенза

namn synas mig kunna. fattas sàsom innehàllande en genitivus

defìnitivus af ett 0111-311011111 ‘напав; jfr de enkla namnen Haal

(VGL IV. 11: 2), nu папаши-5, ook Billingh auf. st., nu Bi1

ingen. Detta ord ‘hunde anser jag snarast innehálla en afledning

at' den bekanta ieu. roten Íru- i sskr. çü ’svälla upp’, lat. 0111-шипя

’прр1от11а(1 massa, hög’, kymr. cwn ’höjd’, cynu ’uppstiga’, fsv.

hun ’takäs’, isl. húnn ’mastspets o. s. v.2 Sìstnämnda nordiska

ord hún iugâr i fda. навешать”, 1111 Hunsbsrget Smäl.. nära

Hallandsgränsen, 011 längt ut frân sjön таи-1111111- höjd4. Jug

erinrar i detta sammanhang om det väl ät'ven hithörande fsv.

gärdnamnet палаты-311 (Vadst. kl. jordeb. s. 25), 1111 Hundsbärg,

Aska hd Og., där möjligen summa bärgnamnsstam hund- ingâr.

Вёл-знатны 'Hund- är sälunda. sà gott som identiskt med det

bekanta grek. bärgnamnet Kúvßoç ‹— 1011. 'înmdho, hvilket ai'

Lidén Upps.stud. s. 96 f`óres till denna 1015. Iañjudsförhàllande

till detta ord stär ieu. ’igendho, hvìlket gifvit fornir. eend,

oenn, bret. penn“, gael. ben ’hufvud, spets', bekant frän de

keltiska ortnamnen, t. ex. Alpes Penninee7 (S:t Bernhard), corn.

Penrhyn, skotsk-gael. Ben Nevis, (ty.) Finne, namn pá en höjd

sträckning söder om nedre Unstrut, om hvilken se Bremer Ethnogr.

l) SD NS 2: 522, 591, 599.

2) Om dennu rot se för öfrigt Fick4 2: 84, Uhlenbeck Et. wb. d.

altind. spr. s. 322, Zupitzu. Germ. gutt. s. 208, Lidén Upps.stud. s. 95.

5) Valdem. 11:5 jordeb.

4‘) Sammn stam 111561- efter min mening äfvcn i det förut omtalade

fht. ñodnamnet нимфа, 1111 Hann.

5) Namnet har äfven tytts pá ßnnat sätt; se Lidén auf. st.

6) Lidén Upps.stud. s. 96 noten. R. Schmidt ook Brugmann Grundr..l

1: 694 utgâ fràn kl'ennos (qennos). Den ir. formen oend, hvilken B.

förklarar som en skrifform, uppkommen dä äldre nd ock nu samman

fallit, kan emellertid tala för den ofvan unsatta grundformen.

7) Fick4 2: 59, Egli s. 106. ‚
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s. 41. Med dessa keltiska ord liar WINDIscn sammanstlillt

det щек. bärgnamnet Iltväoç, men R. Schmidt IF 1:73 har

l'ramhällit, att de iriska ljudlagarnà icke tillàta ett olnedel

bart sammantîirande. Under alla omständigheter är lItvSo; rot

besläktat: det utgär fràn en variant kg-i- ock stär i 116311118

тгЬйПапае till sskr. Чтим ’svälla upp’1. Det gamla svenska

härgnamnet Hunde, som jag ofvan vägat ponera, har sâlunda,

som vi se, mycket fräjdade anl'örvanter.

För att nu âtergä till sjönamnet пицц kan det naturligtvis

likaledes ntgâ fràn ett шаге ‘нить, snarast en n-stam 'Hunde

~> ‘Hunne(n), (1111- artikelns n bortfallit efter annat n. Det fno.

älfnamnet Hunn synes uppvisa en annan alledning (шаге ‘напр

eller kanske Hundn- med deti älfnamn умете: vanliga n-suflixetì).

Skulle dessa fórmodanden vara i hufvudsak riktiga, betyda de

ifràgavarande ortnamnen ’bärgän bärgsjön’ o. s. v. Med af

seende pá betydelsen erinras om det antagligen лёта besläktade

Hundlen Samt Bringen, Fjällen, Flugen, Hillen, Hufvan, Kullen

ock mänga andra. Vidare mà nämnas, att Hunnasjön vid Hund

hult (GS l. V 37) Vg. i шаге tid sannolikt hetat Ницце. Gůrd

namnet visar snarast hän pä ett osammansatt sjönamn: ett шаге

'Hundasißnult bade kunnat utvecklas ltill ‘пацанами: eller

‘напавшим, men icke till Hundhult. Sjön är belägen i en

bärgìg trakt, ook dess nanm kan alltsä väl vara allett af det

substantiv i bet. 'bärg, höjd`, som vi ofvan trott oss fìnna. Мёд

ligen gäller sanllna tolkning för andra ofvan anforda sjönamn

pä Hund.

Till sist anmärker jag, att det af gärdnamnet Sìllesjös (_ vid.

östra stranden) scr ut, som om sjön Hunn i 'lildre tid äfven

burit ett annat namn, motsvarande sjönamnet Sillen.

Hunningen hunßnigen2 (GS 4 О 36) Locknevi sn, S. Tjusts

hd Klnl.; är väl atlett af (питанию: hund, hvarom n'ármare

under Hunn. Pá grund af u-vokalen màste afledningen antagas

1) Jfr Persson Wz. s. 114. Andrn forskare lm ställt gr. nivsoç

till 7:18061 ’kvä]lu'; se Fick Bezz. Beitr. 21: 278.

2) Jfr t. cx. войдешь l frůgn om 1judutvecklingcn Ниши: —›

Hunn kunde crinrns` om t. ex. fht. wanna. (se Kluge Et. wb. under

Wanne), isl. huçnn, som nf Lidén Upps.stud. s. 95 sammanslâllts med

lil. szveñdrai o. s. v.

3) Fsv. Sillasio (Thum Link. s. 935).
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ha varit -ung- eller -und- (jfr Balingen), eller är ordet upp

kommet i relativt ung tid? Jfr llynningen.

Hurfven hurven1 (GS 1 О 38) Gryteryds ock Hestra smar,

Västbo hd Smål. Namnet bör kanske förbindas med det fno.

älfnamnet “Hoi-f, som af Будь NG 15: 385 Гоп-ее till пущ-{а

'vrida sig omkring”. Man kunde ju också tanka på att det helt

enkelt är bildat af det bl. a. just i Smål. förekommande substan

те: hurva f. 'oredig sammangyttring. oredig hop' о. d. ock

sålunda att sammanställa__1ned no. gårdnamnet Нина, som Будь

NG 1: 143 för till det i Ustlandet brukade hurv f. med samma

betydelse? Man kunde i så fall erinra om sjönamnet Mangan.

l gårdnamnet Hörebo (vid sjöns östra strand) döljer sig sanno

likt en. om också förvanskad form af sjönamnet : någon äldre

form af detta gårdnamn har jag dock ej funnit, såvida det ej

skulle vara identiskt med det Hör-weboda,4 som omtalas i SRP

nr 823 från 1368; den gård eller hy, som bar detta namn, synes

man dock böra söka i Vg. Möjligen kunde man tänka sig, att

i sjönamnet döljer sig en motsvarighet till fht. horo ’sumpi’,

поташ-111 'sumpfig', hvaraf de fht. flodnamnen Hornbach ock Huri

win (Förstem. 2: 761) härledas.

Harr, Öfre, Mellan-, Nedre, hur4r (Eurr Lotter c. l750,

GS 4 U 32; Hur Höjers karta; Hun-en Cederström Vrml. fiskev.

nr 2029, 2031), tre sjöar i Töcksmarks su, Nordmarks hd Vrml.

Namnet erinrar mycket om det gamla fno. älfnanmet Hurö-,

som ligger till grund för bl. a. no. sockennamnet Hur-dalen,

fno. ниц-бывш- (Rygh NG 2: 414), ock som möjligen hör till

isl. hurö f. ydörr', ock det bör väl snarast föras hit. Emellertid

antager Werlaufi1 Afno 1844-1845, s. 174 som möjligt, att det

i en gränsbestämmelse mellan Norge ock Sverge från senare

hälften af det trättonde århundradet omnämnda Аня-Шалаш

(auf. arb. s. 164 = NGL 2: 489) syftar på dessa tre sjöar, som

alla förenas i ett från den norska gränsen kommande vatten.

Detta namn är sammansatt med isl. aurriöi 'salmo папа, grâlax,

laxöring'. motsvarande fsv. ørrith, sv. dial. öred, da. ørred, om

hvilket ord närmare hos Hellqu. Ark. 13: 236 f. Det är sålunda
 

1) Namnet uttalas med långt u-ljud; akcent obekant.

2) Jfr äfven det skånska sockennamnet Hume (1417), nu Hurfva..

Вот (med экс. 2) är enligt prof. LUNDI-ILL á Öland en vanlig benäm

ning à vissa gården.
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ai' samma art som de under ‚(принцев anf'órda sjönamn, hvilka

inuehälla benämningar pä fiskar. Formen Hurr af äldre ‘Urr

hade dä uppkommit genom stark sammandragning, underlättad

däraf att ordet aurriöa, fsv. arripa- ingätt som led i en sam

mansättning. Utveeklìngen юге densamma som fsv. skuträ vid

sidan af skntrâ, Asguter : Asgater о. 8. v. Anda in i jäm

iî'ìrelsevis sen tid iîirekommer den sammansatta .namnformen

Нин-856511111, t. ex. Fernow s. 8. Ur dessa sammansättningar pä

-sjö eller -vatten skulle formen Нин ha eliminerats, jfr analoga

fall under Knllen, затеи (för Sarfejön?) Med afseende pů

formen Hurr af шаге ‘Uri- kunde hänvisas till de af Nordl. Sv.

fornm. tidskr. 9: 298 f. anföl'da analogiska fallen; jfr äfven

lllnsen. Enligt CEDERs'rRöM förekommer laxöring i sjöarna.

Formellt identiskt med det nämnda Ани-160170111 är väl ocksä

namnet ä den likaledes i Töcksmark belägna sjön пните:

(Cström anf. arb. nr 2021), i hvars af- ock tillilytande vatten

drag äfven laxöring iïìrekommer. Samma första led ingär äfven

i fno. Aurriöabekkr, nu ßrebœk, hvarom Rygh NG 2: 290 talar.

Sannolikt innehäller Öraddasjön (GS 1 V 38 Hall.) samma ord;

jl'r dalmälets örad ’laxöring’, hvarom se Nor. Ordl. s. 224. Enligt

Hertzberg NGL V. 2: 790 ligger emellertid Auridavatn i Fogel

viks sn 0011 1161- шгерре» sammanställas med Hnrrsj_t_§arna.

Н1186геп 111138621'011 (GS 2 O 40), liten sjö i Uljelllllts sn,

Bräkne hd Blek.; af hue n. (se llyslngen) ock fsv. er (se ören).

Fsv. Huwdhran, se Him-ern.

Пущен, se Valen.

Hvalpen, Se “1111011.

Hvinen, se Yinen.

livirfveln, se Virfveln.

Hviten, отв 0. Västra, visum2 (hinten oblik kasus, iett

rägängsdokument i'rän slutet at' _.1500-talet [SD 1: 610], se nedan;

Hviten Lotter c. 1750, GS 3 O 33; Vitten SGU Aa 62: 4, se

nedan), tvä medelst ett ed skilda sjöar i Högsjö sn, Oppunda.

hd Sdlnl.: Hviten, (ну/1110111, Hvittbro, Hvitetugan. Namnet

visar sig депеш den огни ant'örda formen i'rän 1500talet inne

hälla f`árgadj. hvit, fsv. hviter, 181. hvitr, got. штат o. s. v.

Formen huitan (micllen suartatorp 0011 humm) är oblik kasus

:if ett fsv. пупе, bildat som sjönamnen 'Diupe, ‘этапе 0. s. v.

(jämte 'Diuper, 'Svarter); jfl' y.fsv. fran Soma. (se Sommen).



XX. 1 Hvìten-Hyllen. 243

I en mängd sjönamn har den oblika kasusformen blifvit den

веранде, säsom t. ех. Bernau, Edslnn, Eldan, Hnfvan, llluskan.

Formen Ушел Ъегог pä intiytande frán ‚затаившие: Hvittorp

(пищат med kort i); ji'r этап.

Ordet hvit är icke ovanligt i nordiska namn pá vatten

drag: det ingär i Hvimjön (GS 2 V 31),__Hvithafvet (2 0 31),

ниш-ваг, Нуййёгп”, Hvitgölen (Мг 3 О 34), isl. пуща, под

pá Island, fno. Hvitingr, hvilket ünnes som namn pä. insjöar,

forsar, ijäll, öar ock вши-3; jfr Huidebek (1624), nu Hvitabä/ck,

Rödinge Skâ.“ Ett särskilt omnämnande förtjänar нишами

(GS 1 V 37) Vg., emedan i detta namn det gamla bildnings

sättet tydligen afspeglar sig; jfr det fsv. gârdnamnet Huitasyof',

nu Hvitsjö, Estuna sn Uppl., samt fsv. Bredhœsyo, Holasyo

o. s. v. Ex. pá gärdnamnen Hvitsjö, нутации, Hvim'am se

äfven Sv. postortlex. s. 207 f. (1894).

Jfr med afseende pá bildning ock betydelse för ату fsv.

'Blake (jämte 'Bleker, se Bleken) samt med at'seende pá bety

delsen sjönamnen Blanken, Blůn, Mörken, Вёл, svarten o. s. v.

Башню. betydelse har väl äfven det ty. älfnamnet Elbe (lat.

мыс), kelt. ilodnamnet Albis (Aube): lat. анаша 'hvitt Pä

Berninapasset linnes en sjö, hvilken pâ grund al' det hvita

glaciervatten, som i den samlar sig, kallas (pá ital.) Lago Bianco,

rätoronl. Ley Alv6 (z lat. анода). E11 tillflöde till Missouri har

af liknande anledning fätt namnet White River?. _ Fsv. Evite.

Нуец, se Пуп.

ПуПеп душен’ (Wieselgren 2: 713, Smäl. beskr. under

Tingsäs) Väckelsängs o. Tingsás smar, Konga hd Smäl.: Hyiles

bol; à GS 2 O 39 kallas sjön Hyilesjön. Den har skogiga

stränder med sten ock backar omkring. Om jag utan att каппа

äldre former af пашней skall vâga yttra mig om dess härledning,

är дав snarast böjd att antaga det vara en aliedning af ett

1)Gs6033,6032. -

’)GS2V34,1031,2031,3031.

3) Будь NG 1: 357. Jfr Gröning'ell.

”) Heter hos Saxo fons albus (Falkm. s. 235).

5) SP NS II frän 1409.

6) Egli Nom. geogr. s. 111 (1893).

7) Därs. s. 997.

Se. Катали. XX. l. 16
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fsv. 'hy1der, motsvarande ags. hyll (—› eng. hill) ’kulle’ af ’hu11i-.

Ordet betyder :llltsâ ’kull- l. backsjön’ ock har samma bety

delse som det пата besl'áktade Hillen; jfr fór öfrigt t. ex. Bringen,

Kullen. Det har pá grund af gàrdnamnet Hylleebol i Гну. snarast

hetat ‘Hy11ir, under det att Hillen till t`óljd af gärdnamn pä

Hilla- тёще antagas llaft formen ’Hille. Möjligt 511- för öfrigt,

att Hyllen rent ai' utvecklats nr en stam hi11; jtr om den fsv.

öfvel'gängen i -› y i sluten stafvelse framför en labial eller

labialiserad konsonant Nor. Sv. lm. 1: 328, Koek Sv. sprákhist.

s. 22 f. _ Еву. 'Hyllir.

Hyn, понга о. Södra., hy‘n (hf/n) (Hyn Fernow s. 884

[1773], GS 1 O 32; Hyen Lex. 4: 156), tvâ tämligen betydliga

530811- rnellan Kils o. Gral'va шпаг Vrml. Samma sjönamn (Hyen

GS 3 O 30) finnes i St. Skedvì sn Dalarna. Af samma grund

ord komma väl äfven fno. fjordnamnet Hifi ock no. älfnamnet

Hya, anfórda ai' Rygh Studier s. 42, NG IV. 2: 235. Jag antager,

att orden liksom antagligen llera andra sjönamn äl'o att härleda

frän ett at" de medelst sufi'. -uo- bildade fárgadjektiven, nämligen

frân germ. ‘штат, som motsvarar lit. научив ’grau, grausehim

melig’, fbulg. siv'r.,1 fpl'euss. sywan ’grä’; jfr armen. веял! ’svart’2,

sskr. çyâvás ‘зим, svartbrun, mörk’ (af ’kiêuós). Besläktat är

äfven ags. набата ’blä’s (af 'haiwi). I hvilken зги-3111111 bety

delsenyans adjektivet här uppträder, är ej gott att säga. Om

sjöarnas utseende hal' jag fätt uppgiften, att de hafva klart vatten.

Emellertid upplysel Cederström Vrml. liskev. nr 808-809, att

vattnet i Södl'a Hyn visserligen är tämligen klart, шеи i Norra

grnmligt. Af tärgadj. pä -uo- äro möjligen äfven sjönamnen

Bjälfven, Salen bildade.

Ehnru den ofvan gifna tydningen synes mig sannolikast,

torde jag dock äfven böra antyda tvänne andra möjligheter att

tolka värt sjönamn. Man skulle t. ex. kunna härleda det frân

stammen i sv. hy ’ansiktsfarg’, ags. hiew, мы’, he'ow везти,

färg, skönhet’ (eng. hue), got. шт n. ’utseende’, hvilken väl

1) Se Persson Bezz. Beitr. 19: 273. Dock каппе: jug mig ej fullt

öfvertygad om, ehuru det viil är sannolikt, att_hit äfven no. dial. hi

'mögef bör föras: i fno. isl. betyder nämligen ordet ’dun o. d.'

2) Om detta ord se Brugln. Grnndr.2 1: 95, Uhlenbeck Et. wb. d.

altind. spr. s. 318.

3) Uhlenbeck Et. wb. d. nltind. spr. s. 318.
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med rätt st'álles till den med s börjande roten sskr. спал/1- 'färg,

skönhet’, sv. вши, skimmer, skir, zend. klgsaêta ’ljus, klar’

o. в. v.1 Afläggen af denna rot hafva emellertid stundom äfven

bet. ’skugga’, t. ex. fsax. scimo, так въёпъ, gr. cmi, sskr.

chäyá. Nágot fjärmare synes den i Топает hänseende mera

tilltalande sammanställnìngen med sskr. çëvas ’Vänlig o. d.’

~çivás ’gynnsam, god, kär', hvilket ord kan vara rotbesläktat

med isl. hin- ’blid, vänlig’2. I sìstnämnda fall sknlle betydelsen

vara motsatt den, som t. ex. förekommer i sjönamnet Bůfven.

Hyngen. __

1) hyg4gen (R'áäf 5: 12, GS 2 O 36) Torpa sn, Ydre hd Ög.,

ock Frinnaryds sn, N. Vedbo hd Smäl.

2) (Hermelin 1808) Bro sn, Näs hd Vrml.; nu kallad Bro

взад (GS 1 V 33).

3) (Fernow s. 339 [1773]), numera kallad Kilsviken, mellan

Kils ock Visnums smar, Visnums hd Vrml. : нуди. Sjön är

egentligen att betrakta som en vik af Vänern.

Utgângspunkten for fastställandet at' detta sjönamns шаге

form är namnet â gärden Hyg-n, sannolikt det i äldre tid

omnämnda härresätet Hyg-netorp3. Mau har вшивая att ntgä

frân en stam hygn, som tycks vara en omljudsform af sjö

namnet нива. Det torde dâ vara försiktigast att äfven för

Hyngen antaga samma вшиты-ш. Für öt'rigt har jag intet af

värde att meddela om detta namn.

llynningen hynßniym2 (Hyningen Cederström Vrml. ñskev.

nr 1712) Stafnäs» oek Gillbärga smal', Gillbärgs hd Vrml. Vatt

пе: är mörkt. Om skriñ'ormen hos CEDERSTRÖM värkligen äterger

ett шаге stadium i namnets utveeklìng, kunde man 11311- ha an

ledning att f`órmoda en añedning pâ -ning af det under нуп

omtalade iärgadjektivet germ. ‘штор? 1 fräga om sufiìxet se

utfórligare under Lysningen, hvilket vore en fullt analog bildning,

men med motsatt betydelse. Doek torde det vara. tryggare att

utgâ frân uttalsformen med kort y. Namnet synes alltsà vara

en parallellbildning till sjönamnet Hunningen ock i fräga om

atledningen samt grundordets betydelse närmast böra jämföras

med de fno. sjönamnen гуппи, Meringr (: fyl To?, max-r мы’).

 

l) Uhlenbeck Et. wb. d. got. spr. s. 73, Zupitza Germ. gutt. s. 207.

2) Fick4 1: 421, Kluge Et. wha.

3) Palmsk. M. S., Femow s. 339.
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Hysingen hyßsigen?? (GS 2 O 38), liten sjö pá gränsen af

Ramkvilla sn, Västl'a lld Jkps län, eek Hornaryds su, Norr

vidinge hd Kbgs läll Smäl. För den, som uppmärksamt studerar

de anteckningar om rämärken mellan Växjö eek Linköpìngs

biskopsdönlen t'rän 1320, sem ätergifvas i SD 3: 484, är det tyd

ligt, att detta sjönamn ingâl' i det där omnämnda низшем‘.

Detta. namn äl' bildat af ett sjönamn 'Husinger, väl af äldre

’Husunger, säsom fsv. наказав af sjönamllet пашен (se d. o. 5)

ook Lygnis asa :lf Lygnen, bäda i närheten; 311 för öfrigt under

Greken, Lyell m. il. Nägel motsvarande gärdnanln finnes doek

att dönlma. al' karten numel'a ej i närheten. Namnet synes

vara allett af hns n., hvilket äfven ingäl' i sjönamnen Husören

eck Husetjärn (GS 1 V 33) Vrml. I fsv. ‘низшее:- tyeks en

eomljudd bif'orln föreligga. Med afseende pá betydelsen ’hus

sjön' kunna jämföl'as: Bastesjön (se Bnstfeten), Bolsjön (se Belen),

Gärdsjön (Se -gl'lrden), Папам-введён, Hyttsjön2, нуждам” : län

ordet hytta, de yttel'st vanliga namnen Kvarnsjön“, Kvarntjlirŕ,

Kyrksjön", vidare Stugutjärn (GS 2 V 33) : Stuga, i Samband

med hvilket jeg onlnämner no. Stuesjeen, uttalat stugusjön,

Hedenlarken, som enligt Rygll NG 3: 406 möjligen har sitt nauln

af en gammal sálustofa, Sätersjön (se впишет), Torpsjön“,

Torptjärn7. Namnet äl' bildat som__ sjönamnen Hörningen

(z horn), Mälmingen (z malm) o. а. Annu närmare jämfórligt

äl- det no. älfllamnet Kverninga (Rygh NG 3: 371), hvilket 101

hâller sig till sv. Kvarnsjön, Куш-111511111 af кует som Hysingen

till Husetjärn al' hns.

Hytlsjöll, se Hysillgen.

Hůkansjöll, se Jenhàksen.

Helen, se ншец.

 

1) Lundgr. Fev. pel'solln. pů -ìng s. 14 för däremot detta 0rd till

ett personnamn Huslng.

2) Gs 3 o 34, 2 e 31.

3) Gs l ‹`Г› 31 3 ggf, 2 Ó 31, 3 Ó 31.

4) Frárl Göta- ock Svealand har jeg unteeknat 50 med пашней

Kvarnsjon, 1 Kvarnvattnet (GS l V 35 15011.), 23 куницы-п,

3 Kvarngolen (3 o 4e 2 ggf, 4 o 36), 1 кишащее (1 v 31

Dalsl.).

5) Frán summa emràde känner jag 13 sjöar med detta namn.

6) Gs 1 v 34, 4 o 33, 5 o 33, 1 e 32.

7)elslv32,2v32,2€>32.
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Напев (SGU Aa 29: 9, 18) Vesslaqds sn, Örbyhus hd Uppl.;

kallas anf. arb. s. 51 нападал, GS 5 О 29 нападал (ъгусыы?)

ock synes пишет. vara i det __närmaste Íörsvunnen. Jämför@

böra möjligen нападал (GS 2 О 32) V1°ml.1 ook пищат (3 О

31 Vstml); emellertid äro dessa snm-are att direkt jämställa

med de under Hulìngen anfórda Hálsjön ook пышны. Af

samma grundord komma накал-Идеи äfven gârd'pamnet ‘напев?

ock sockennamnet пшика (Olanda hd, GS 5 0 29). Ar detta

гашу, har man en завет utgângspunkt i de Гну. пашпеп â

gârden ншеп ook socknen папина : den í`órra канав nämligen

är 1312 Hum (SD 3: 100), den вепаге âr 1312 Huldanœs (Styfïe

На: s. 308) осн c. 1571 Hollenäs, Hollnäs (Forssell Sverige

1571, s. 300). Har alltsâ sjön i Шахе tìder hetat ‘нише? Isâ

fall fóreligger väl bär en afiedning af Ёж. hul, hol n. ’hâl’, ос];

nanmet är её. besläktat med de under llulingen anförda 856

пашпеп. Jfr med afseende pá añedningen sjönamnen Alden,

Tagden, Öfden(?).

Hàlvättern назначат (Hammam l. -e-__Hermelin 1804,

Beskr. öfver Björkvìks sn s. 14 [1823], GS 4 О 33) Björkviks

sn, Jönäkers hd Sdml. Om törsta leden, fsv. subst. eller adj.

hol, se llullngen; om den вещи-е se Ищешь N11-muet betyder ’häl

пишет, hälsjön’. —- Fsv. зависти ’Homwœtun jfr ношею

о. s. v. under llulingen. __

Hàlàngen hàßlog2gen (GS 3 О 39), liten sjö i Sandsjö su,

Konga hd Smâl. Namnet tycks pá grund af strändernas be

skaffenhet v'ál каппа vara bildat af fsv. adj. ‘hâ(r), isl. hár 'hög’,

hvarom se utförlìgt under нац. Men пашней ä den i närheten

belägna наивен eller Hàlàsbaoken visar hän pá en samman

sättning med hàl, t'sv. hol; se för öfrigt Hulingen, пышны-н o. s. v.

Hàn.

1) hà4n (enligt uppgift шип», d. v. s. hân) (Fernow s. 11

[1773], GS 1 V 31), mycket Шеи sjöß i Sunne sn, N. Fryksdals

hd Vrml. : нац.

n 2) väl hà4n (Cederström Vrml. fìskev. m' 922) Östmarks sn,

О. Fryksdals hd Vrml.

1) Л: här äfven Kallstenius Sv. lm. XXI. l: 78.

2) Gàrden tycks, att dömma. af ett meddelande, äfvcn Каппа HOln.

Den är belâgen vid Bottenhafvet, som där канав Holnbosjon.

3) Sjön har i äldre tider haft större utsträckning; se Lex. 6: 372.
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En likabenämnd liten sjö íinnes 'íìfven i Dalai-na (GS 3 030),

hvarom nedan; jfr пацан (GS 3 О 30) Norbärgs su Vstml.:

ныл-оп, hvilket senare паша äfven tyder pâ. ett enkelt "Há.(n).

Möjligen 1161- man oek föra hit Hânsjön Ljusnarsbärgs sn, N.

Kopparbärgs bärgsl. Vstml. (GS 2 О 31), där n uppfattats som

hörande till stammen. Vid förklaringen af detta паша má fórst

nägra 0rd sägas 0m de inom den närgränsande Gräsmarks sn

belägna нашит ock Наши-зев (GS l V 31)‘. Tjärnet skulle

kunna tänkas vara uppkallat efter bärget, hvars namn till första

sammansättningsled bade fsv. adj. ‘här, motsvarande isl. 116.1- ’hög’,

som ingär äfven i andra sv. namn, säsom Hůtuna., àr 1408

skrifvet нашла (SD NS II), socken i Hàbo hd Uppl., samma

5,1- skrifvet Habo, vidare i наши 1311151’, ock slntligen i ät

skilliga fsv. personnamnf’. Om förhällandet mellan detta adj.

ock sv. hög (‹— ‘hau5az) se Leñ'ler Ark. 1: 266 f., Bugge Indskr.

s. 454. Pä samma sätt kunde nog det värmländska sjönamnet

нац innehälla en med best. slutartikeln substantiverad form

af detta adj.; jfl“ Вып, Djupen, Längen, Mörken, Rön 0. S. Y.

Här oek hvar vid sjöns stränder firmas höga bärg. Sanno

likt vore dä, att namnet älst tillkommit nägon af de tvä {55.1

dama Hàn, som äro belägna den ena sydväst oek den andra

öster om sjön; jfl- namnen ä de närbelägna gärdarna Höjden,

Ãsen о. s. v. Den fórstnämnda af desea gärdar med namnet

нац ligger vid t'oten af en stor ock braut sluttande höjd.

Däremot kunde knappast 53611 нац i Dalarna ha erhällit sitt

namn frän nägon närliggande gärd, utan liar, om det värkligen

hör hit, direkt uppkallats eftel' de omgifvande höjderna; jfr fór

öfrigt frän trakten kring sjön: Вакцины, Gräsbärgsklaok,

Slätbärget о. 5. v. Jag känner mig emellertid myeket tveksam,

om de dalska ook värmländska sjönamnen utan vidare böra

identifieras. En sjö pá gränsen mellan Vika ook Sundbom,

som nu kallas Hàsjön, hette i fsv. tid Hadesiön (Dipl. dalek.

s. 300)", ook det äl' ju möjligt, att en liknande form ligger till

grund 161 det i Dalarna uppträdande sjönamnet нац. Däremot

l) Jfr parallellen Örtjárnarna vid fotcn af Örbárget (Vstml.).

2) Rz s. 287. Jfr äfven gàrdnamnen намека, Hábárg 4 ggf,

наьагвеъ; sc Sv. postortlex. s. 208 (1894).

3) Lundgr. Spràkl. intyg s. 38.

4) лг fno. напеть: : cn 5111111 HaÖ-; ее Rygh NG 15: 324.
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förutsätter det jämtländska sockennamnet Hasio (1347 enl. Styfïe

Un.2 s. 380), nu наяда, ett sjönamn, hvilket synes bildat af

adj. наш} I detta sammanbang má inom parentes nämnas, att

ätskilliga svenska sjönamn äro sammansatta med det med f'sv.

‘наг, ISI._ 11:51- besläktade hög, adj. oek sbst. : Högsjön (пазе-У,

Högtjarn (Rüge-)3. I Valdem. II:s jordeb. oinnänmes en навью

вуо4. 1 de Нанта fall torde det vara sbst. hög, Гм. hegher, isl.

haugr, som bär ingär. ч

Emellertid göres den bär framställda möjligbeten till förkla

ring af Hän minst sagt osäker af den omständigbeten, att fiera

i Norrland förekommande ortnamn pä Hů.-, däribland sjöuamnet

нац, Lillhärads sn Härjedalen, tydligen ieke utgä frän adj. har

’bög’, таи f'rän det norrländska dialektordet hä 1ве1, lugnvatten’5.

Samma ord finnes äfven i no. oek ingâr ofta ensamt eller sam

mansatt i sjönamn, se närmare Ross under пав, oek Rygh NG

14: 205. Det är 6311-161- i sig själf't möjligt, att nägot eller паша

af de ofvan anf'örda sjönamnen нац snarast bör föras till detta

ord. Men i hög grad sannolik blir denna lörmodan därigenom,

att sâväl ниши som den värml. sjön нац kunna betraktas som

blotta utvidgningar af' de genomflytande äarna, oek det 311- en sâdan

betydelse som i Юта rummet tillkommer det no. ordet Ева.

Medan jag вшивая. för det даты. sockennamnet наезд till adj.

hir ’hög’, anser jag det мыт sannolikast, att de узы-ш]. sjö

namnen наши oek нац böra afledas :1f det nämnda dialekt

ordet há, no. haa.. Hůsjön i Dalarna utgär däremot som nämnt

frän ett äldre Hadesìön.

Hànsvalen hánßsvaßlen (Han-avalan Щеп-тени 1818, sanno

likt tryckf'el för Ева-6; надетая GS 4 О 38) Blaekstads sn,

S. Tjusts bd Klm. I saknad af' шаге f'ormer anser jag det vara

lönlöst att mera bestämt yttra mig om ordets bärledning. Doek

torde man med Замка. stor säkerhet Каппа pästä, att senare

1) Jfr Nordlander Sv. {спиц—161‘. tidskr. 9: 308.

2) es 1 ò 39 : Hynult, 1 ö 38 : Hogseryd, 1 v 37, 1 v 36

4 ggr, 4 Ó 35, 1 V 34, 2 V 34, 3 Ó 34 2 циновками 1 gg,

3 ö 33:Hogsjo,1v 32, 3 Ó 32, 2 ò 31, в ö 30.

a) Gs 1 v 33 2 ggr, 2 ò 31,1v 31:25:05.

4) VGL 2: 591 (Scblyt. Uppl.).

5) Se biixom Нож-(Панды Sv. {оп-пташки‘ tidskr. 11: 308.

6) Jfr ctt liknande tryckfel under Шпеп.
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leden är densamma som i Svalen (se d. 0.), hvarvid dock bör

märkas, att det sjönamn, som nu vanligen skrifves повышен,

bevisligen haft -var- i stammen. Första leden kan väl ej föras

till Han, där n ej hör till stammen; kanske snarare till Hån

sjön (GS 2 U 31) Ljusnarsbärgs sn Vstml.

Hårken, se Herken.

Нам-завел, se llllrsåsen.

Häggen Letter с. 1750 är tryckfel för шипел.

Hägern hatgern eller (af allmogen uttalat) häŕjernl (Отз

lius s. 129 [1774], GS 4 О 37) Kristdala sn, Tuna läns hd Klm. :

Hagen-um. Namnet är identiskt med no. sjönamnet Beieren

(Buskerud, 2 ggr) ock bör härledas af sv. fogelnamnet häger,

fsv. наезде:- (Södw.); jfr isl. пер-1 m. Säkerligen har på något

sätt sjöns brutna ock sönderklyftade form gifvit upphot' till det

samma; jfr fsv. Heegrahalsen, en äng i Hammars socken тег.

Samma ord ingår i sjönamuet Jägern (‹— i Högern). I fråga

om betydelsen jfr A1ken(?), Anden, Заяви, Kråkan, Svan о. s. v.

Afven erinras om det grekiska källnamnet Kisco: i Arkadien:

wiccan ’häger’3.

Halen hanen eller hann (шиш, d. v. s. hapy (Halen

Hermelin 1810, Tham Link. s. 882; Hàlen GS 3 О 34; båda

dessa former torde bero på tryckfel-7), liten sjö i Vånga sn,

Finspånga läns hd Og. Jag anser det sannolikast, att namnet helt

enkelt innehåller best. form af sv. hal, fsv. hœl, isl. haèll ock

sålunda är ett jämförelsenamn af samma art som t. ex. sjönamnen

Helen, охает, Hjärtasjön, Hjässasjön, Våmbsjön 0. s. v.

Häljen har att dömma af den hos Lotter c. 1750 före

kommande formen N. Helgen i äldre tider varit namnet å den

sjö, som nu kallas поп-шеи, se d. o. oek вышел; jfr äfven

вышел. På grund af naturbeskatfenheten hos dessa sjöars

stränder är det sannolikt, att namnet egentligen är en växelform

1) Enligt två uppgifter; af en tredje uppgift förekommer det, som

om äfven икс. 2 användes.

2) Vadst. kl. jordeb. s. 220. 8) Fick Bezz. Beitr. 22: 50.

4) Enligt en meddelare skulle man på grund af allmogene uttal

kunna konstruera en riksspråksform Häfen. Enligt en annan uttalas

ordet alldeles så som best. form af hål.

5) TEAM har väl npptagit formen från HERMELIN. Tryckfelet hos

denne senare är af samma art som det, hvilket förekommer vid åter

gifvandet af namnet Hánsvalen.
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till напев, d. v. s. innehäller den synkoperade formen af ett

lsv. ’hœlligher : fsv. .ha.1(1) eller hœl(l), motsvarande sv. hall

eller häll. Med afseende pä h-bortfallet i inljud se analoga fall

hos Kock ТИП. NR 7: 306 noten. Se вёл-шаге under llllllaren

samt Gröcken, Maljen, Skärjen.

Ehuru jag anser denna förklaring vara den sannolikaste,

má dock äfven en annan möjlighet anföras. Den stöder sig pá

det faktum, att under 78.1- hedniska forntid sjöar ock andra

vattendrag synnerligen ofta voro föremàl för gudomlig dyrkan,

d. v. s. ansägos t`ór heliga, okränkbara, fridlysta ställenl. Häl'om

bära framlör allt àtskilliga sjönamn vittne, särskilt namnen

Htllgasjön (Hälgesjön), af hvilka tvä förekomma i Smäl.2 (GS

2 О 38) ook ett i Värml. (GS 1 V 31), jfr äfven Falkman s.

2355. En Helig sjö, äfven kallad Smederydssjön, omtalas af

мы“ Vestbo s. 143. I Norge 111- samma namn, fno. Helgisjór,

ganska. vanligt, se Будь NG 2: 200, З: 241. Jfr äfven det ganska

ofta förekommande fht. нашу, Heilagbrunno, hvarom Förstem.

2: 636. Desea namn äro bildade af fsv. helagher, best. form

malghe, isl. heilagr, best. form helgi. Det är ju nu naturligtvis

möjligt, att samma adj. äfven ligger till grund för sjönamnet

напел. Jfr i frâga om betydelsen Зоны-11. Stundom tol-de an

ledningen till namnet belt enkelt böra sökas däri, atti n'lirheten

af sjön ett tämpel, en oñ'erplats l. dyl. funnits; jfr Helgawater,

insjö pá en af Shetlandsöarna, i hvars närhet Tor skall ha haft

ett tälnpelâ -

Slutligen má nämnas, att Fernow s. 11 а1116г ett нашел,

att dömma af sammanhanget namn pä en i Norge belägen sjö,

genom hvilken Rottnaälfven llyter.

l) Se Montelius (lll.) Sv. hist. l: 207, Mogk Germ. mythol.2 s.

156. Jŕr om den äldre bet. af ordet helig Bang i Akad. afb. til S.

Bngge s. 4.

2) Den ena. af dessu sjöar, belägen i Rydaholms sn ock källsjö till den

vid Ãhus i Skáne uiiallande Halgeán, tycks att dömma af затаившим;

Hjortsjo âfven 110 burit detta namn. Gârden hette àr 1413 Hiortaslo

(SD NS II).

3) I fràga om härledningen af numnet Hálgeà (Krist. 1111001с adj.

Цене hafva betänkligheter uttalats nf Steenstrup dHist. tidsskr. 6 R VI.

Man má emellertid erinra sig, att dess källsjö, som ofvan nämnts, bär

nnmnet швами.

4) Worsnae Mind. s. 292.
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нппагеп пызюгецг (Ншы'еп GS 4 Ö 33; Baum-en Tham

Nyk. ss. 16, 351 torde bero pä tryckfeLuformen _f_örekommer

ätminstone ej numera i пашен), liten sjö i Arila sn, O.Rekarnes

hd Sdml. : St. о. L. Hällarenl. Sjön har liksom den i samma

socken belägna Gryten steniga stränder. Ordet är aßett at" sv.

hall l. häll, fsv. ha1(1) l. hœ1(1). Det förutsätter ett fsv. ‘нашп

ook är identiskt med det fno. íjorduamnet непл- (se Будь Stu

dier ss. 48, 80). Af f'sv. hœ1(1), sv. hä.11 äro ìífven följande sv.

sjönamn bildade: Hällemaren, Hällingen, панацеи, шшщеп

samt Hällsjön (нашу, Нё‚11е-) 2, Häll(e)tjä.rns, напевы. Namnet

har gamla anor: i Valdem. II:s jordeb. omnämnes Haellesyo í

Fauräs hd Hall.4 Jfl' i {гага om bildning ock betydelse närmast

det besläktade Hnllaren. _ Fsv. ‘Haellin

llänllemaren шчешаггеп (Crœlius s. 392 [1748?, 1774],

GS 3 О 37) Tveta sn, Aspelands hd Klm. Sjön har klippiga

stränder. Om första leden se нэшвгеп; i (‘гага om den senarle

(de näl'belägua) Maren, llultemuren, Mellanmnren.

Hällingen sannolikt ыпзцвеп” (Hellingen Grau s. 482

[1754]; Hällingen Tham Vest. s. 163), Щеп sjö i Karbennìngs

sn, Norbärgs hd Уайт]. : sv. han l. пап; se шпатели. 1 frága

Ош bìldning ook betydelse jfl’ närmast Grytingen, мешков.

Hälltolen о. Hälltorn, Stora. о. Lina (Grau s. 524 [1754])

Skinnskattebärgs sn, Skìnnskattebärgs hd Vstml., har jag ej

äterfunnit à nyare kartor. Första leden är hull (se lilllnren)

ock den andra. det icke ovanliga sjönamnet Tolen (Torn), se d. о.

Tvä smä sjöar med detta наши finnas Юг öfrigt i Skinnskatte

bärgs sn, men dä GRAU särskìlt nämner en sjö Tolen (тяп denna

socken, är det ovisst, om han med нишами ock Hälltorn âsyftar

dessa.

Hällullgell, Stora, hälßlugen2 (St. Hellungen Tl'actus 6101110

burg. 17346, Tuneld s. 212 [1741]; Hällungen Hermelin 1808,

1) Jfr äfven det icke làngt fràn sjöu belägna Hàlltorp.

2) Gs 3 0 391Hallasjo, 1 v 37 3 ggf, 3 О 37 2ggr,4 037,

1v364ggr,40362ggr,3034,2033,30332ggr,1v

32, 2 Q 32 2 ggf, 1 O 31, 2 С) 31 3 ggf, 3 0 31, 4 ó 31111311

sjò, 5 О 29.

s)Gs2v34,2v32,1v31,21`î>313ggr.

4) VGL 2: 591 (Schlyt. upp1.).

5) Uttalsuppgift har cj lcmnats.

6) 111251‘ i J. (Edman Chorogr. Bahus. (1746).



XX. 1 Hitllaren-Hären. 253

GS 2 V 35) mellan Ödsmåls ock Ucklums шпаг, Inlands Nordre

hd Bohusl. : Hanesnas (<— ‘Bashung-saws). Sjön har säkerligen

sitt namn af de branta höjder, som stupa ner i sjön; se för

öfrigt Hällar-en. I fråga om såväl betydelse som bildning är

Hallungen närmast att jämföra: витке: -ung är i sjönamn

särskilt vanligt i Bohusl., Dalsl. o. Vg.

'Hälsíngem fsv. ‘называет, har utan tvifvel varit namnet

på den sjö i [Алеш-еде sn, Kullings hd Vg., som nu enligt GS

1 V 36 kallas Hälsingesjön : Hälsingesvedjan. Sjöns form ger

otvetydigt vid handen, att namnet är bildat af fsv. hals, som i

betydelsen 'trångt vattendrag' ytterst ingår í åtskilliga nordiska

ortnamn, såsom Helsingör, Halsingborg, Hälsingland; se utför

ligare щадите... I fråga om bildningen kan t. ex. sjönamnet

Fysingen jämföras. Den möjligheten, att i sjönamnet det fsv.

personnamnet Hælsing ingår, bör sålunda afvisas.

Härbärgssjön, se Hysingen. __

Bären han-en (Hermelin 1809, GS 1 О 37) Gnosjö sn,

Västbo hd Smâl. : Harrydl. Namnet, som på. grund af' gård

namnets form trots enstatvighetsakcenten måste anses utgå från

ett Гну. ‘неге, bör sammanbållas med namnet Här-sjön (GS 3 О

40, 1 V 37), äfven ingående i gårdnamnet Härsiötorp (1623)2

Karlskoga sn Vrml. ock motsvarande det i Norge ofta före

kommande namnet Hersjøens; vidare med наган, namn å en från

Haghnlts sn, Östbo hd, kommande biflod till Lagan, hvilken

förstnämnda å i fsv. tid sannolikt kallats IIa-era, motsvarande

fno. älfnamnet Habra, no. Нега, som omnämnes af Rygh NG

1: 12, 140, 3: 184 o. s. v.; jfr för öfrigt напел, ннгвпи. Hvad

ordets härledning beträffar, anser Вши det möjligt, att det no.

älfnamnet är aflett af isl. пап, hs'err 'grá'. Jfr стащат (GS

1 О 31 Vrml.). I betraktande af de ytterst många svenska sjö

namn, som bildats af татарин, synes denna härledning äfven

för Bären vara att föredraga. I alla händelser böra ej dessa

namn etymologiskt skiljas. Dock kan man ej afgöra, om namnet

ursprungligen tillkommit sjön eller den å, som står i förbindelse

med denna. Om vårt sjönamn sammanhänger med det no. 2111‘

namnet Haara, kan det ej _ åtminstone direkt — ställas till det

1) Enligt Anvin vesum в. 102; Gs 1 o 37 har Harerya.

iI) I en handling, aftryckt i Norask. ark. 2: 745.

3) Rygh NG 3: 171.
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älfnamn, som ingär i landskapsnamnet Härjedaien, fno. ненц

dan- : нет, nu пах-15,11, hvarom senast Modin Sv. lm. XIX. 2:

30. Ett älfnamn ‘Her eller 'Herja har äfven Шиит; pá norsk

botten; se Rygll NG 14: 358. — Fsv. ‘наём.

Härlen пашен? l.1 пан-юн (GS 2 О 39), liten sjö i Här

lunda sn, Allbo hd Smäl. Socknen, hvilken i nyare tider nt

brutits u1' Torsäs, 511- uppkallad efter frihärrskapet нац-111111111

eller Herrelund, hvilket pä 1600-talet npprättades Шт Släkœn

Bât (Höjer 2: 306). Att dock namnet Härlunda, hvaraf genom

folketymologi нэп-выпав, är betydligt шаге, synes mig höjt

öfver allt tvii'vel. Dock kan ej med bestämdhet sägas, om det

bildats af en äldre sjönamnsform Här- (se нац-1110001; sbst. lund

eller af sjönamnet над-1911 ook det i ortnamn synnerligen vanliga.

-undal (se Имен), hvilken icke alltid visar hän pá ett sjönamn

pä und, utan stundom endast tyckes utmärka, att gärden är

belägen vid en sjö. Huru som hälst шпане-Зет bär ett namn, som

pá det närmaste sammanhänger med l`ólj. sjönamn. Om dess Шахе

form är нить, bör ordet med afseende pá añedningen jämtöras

med sjönamnet Örlen (: ör). Skulle gärdnamnet däremot vara

bildat af stammen här- ock шла, har 1 (гав detta öfverñirts

till sjönamnet; jfr analoga fall under Hviten, .Tm-ten. För att

emellertid 1 egentligen tillhör stammen talar namnet нац-въеда

sjön (GS 2 O 32) Nke:Hàr1sbode., hvilket gärdnamn ju i sin

tur kan Fórutsätta ett sjönamn нац-Ь. __

Härsan пап-5115112 (SGU Aa 100: 4, GS 6 Ö 31) Osbygarns

sn, Länghundra hd Uppl. : Hursby. Sannolikt har sjön i äldre

tider hetat Них-вен (= Härsjön, se miren), hvilket blifvit Bär-san

pá grund af inilytande frân Turnen. Eller ocksá är suffìxet si;

se säl'skilt Ymsen (<- Гм‘. Ymsi). __

Hñrsâsell härssàgsen (Hàrsäsen GS 2 O 33; tydligen пуск—

fel), liten sjö i Finneröja sn, Vadsbo hd Vg. Senare leden ät

sv. ès, fsv. âs ook har afseende pá den ás, som stryker Роты

sjön; jfr de vid eller i närheten ai' den samma belägna gärdarna

Bárgäsen, Löfàsen, Пошив, Sandàsen, Skallàsen. Sjönamnet

är sälunda bildat som Oppâsen; se äfven Äsen. Om f`órsta leden

kan i заклад ai' шаге former intet bestämt sägas. Маша-ед

ingâr här ett Härs- (311- Häfen, Hin-san) eller kanske шаге Hälgs

1) Enligt arman nppgift.



XX. 1 ' Harlan-nerven. 255

(jfr llliljen); äfvon andra möjligheter äro tänkbara. Det 'ár för

öfrigt icke omöjligt, att bär sjöns ursprungliga namn ingär

(Щи-ед? Häuenr). I её. fall kan erinras om sjönamnen Tost

holmen (z Tassel-ed) samt Enehagen (z Enebo), där senare leden

älst antagligen icke syftat pá sjöarna.

Hästestruten häsßtestruften (GS 1 V 34), liten sjö i Её;

säters sn, Valbo hd Dalsl.; i dagligt tal kallad Btruten. Om

ordets senate led se d. o. Med djurnamllet h_ast äro för öfrigt

löljande sjönarnn bildade: Hästasjön (GS 1 O 39), нищала

Hästefjorden (GS 1 V 34), Häst(e)tjä.rng, Напишет"; jfr fsv.

gârdnamnet gaestbœkkin (l480)“. __Synonyma nanln äro 5101-5

взёп (GS 5 O 33), Horsasjön (3 О 40), Horsfjärden (5 О 33)

i Ostersjön : sv. fsv. hors. Se äfven under Maren.

нападал, se Görvälln.

-llöfden utgöl' senare leden i nâgra. sjönamn sâsom EL,

Full, Ljuster, Питер, 8111-‚ Svarthöfden. Ош Ordet är en 0111

ljudsform till fsv. hovup (se Horden) eller utgůr frän fsv. hövop,

-1р‚ got. heubip, kan ej afgöras. Om ordets betydelse ide

särskilda sjönamnen se dessa. Dà jag för Natter- ock Sillhöfden

sâsom fullt säkel' t'ramställt den tolkningen, att de första samman

sättningslederna innehâlla älfnamn, lnâ särskilt betonas, att äfven

i fiera fht. ortnamn det motsvarande haubit användes för att

beteckna. källan till Побег. Лг Kaltenbahhes houbit, 110113111

pahes houpit m. 11. (Förstenl. 2: 704). Det är väl (1111-161- möjligt,

för att icke säga sannolikt, att äfven i ötriga наши pâ -höfden

älfnamn ingâ, ehnru de icke blifvit bevarade till vâr tid. I

öfrigt erinrllr jag om sjönamnet Àmänningen, hvilket med af

seende pä sin bildning ganska mycket päminner om de med

-höfden sammansatta namnen.

Höfvern hösver2n 5 (eller начат 6) (Lotter c. 1750, Herme

lin 1810, Widegren 1: 592 [1817], Tham Link. ss. 40, 717,__ GS

3 о. 4 O 35), stor sjö i Ö. Будь}, Björsäters m. il. s:nar Og.:

Höfversby (vid norra stl-anden, i Ortomta sn). Detta gârdnamll

l) Gs 1 v 37, 2 v 86.

2)Gs2v.°.1,1\f".;2,1031Qggr.

3) GS з Ó 4o, 4 ò 35. 4) vader. k1. jordeb. в. 186.

5) Frân Björsäters sn hal' jag dessutoln erbällit uppgiften Hò'fva.`rn.

t;) Frân Ó. Ryd; dock torde ako. 2 vara afgjort öfvervägande i

sjöns närmaste omgifningar.
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eller i alla händelser ett af sjönamnet bildat sàdant skl'ifves är

1382 наган-вьёт (SRP nr 1729), är 1389 Höwrisböle (ant'. arb.

nr 2411) samt är 1391 Höwersböle (auf. arb. nr 2538); (1111

jämte omnämnes är 1382 Hyfuirbo юаня. (auf. arb. nr 1729).

Sjön har alltsà i fsv. tid sannolikt hetat ‘нити. Med afseende

pá r i Höfuirsböle o. s. v. (för H¢vis-) erinras t. ex. om fsv.

Dovirstorp : ‘Dovir (se Dofvern; se för öfrigt afd. Il). Höfvern

är nära besläktat med no. sjönamnet Heveren, anf`órt af Rygh NG

2: 416. Dà âtminstone den svenska sjön har bäl'giga stränder, är

det sannolikt, att namnet till grnndord har nàgon af de under

нити anförda bildningarna af stammen huf- med betydelsen

’höjd’, 311- t. ex. no. hov 11. ’liten hög’. Sjönamnet skulle alltsà

pá modernt sprâk snarast áterges med ’bärgsjön7 l. dyl. Jfr det

besläktade найти samt Bringen, Fjällen, Kinnen 0. S. v. I

fräga om sâv'ál bildning som betydelse erinras om sjönamnet

Hällaren.

Emellertid kan den fsv. formen äfven ha lytt Hawrir; jfr

Höwrisböle ofvan. För no. Heveren antager ocksà Rygb NG

IV. 2: 85 ett fno. ‘Пуп-11‘. Er: ort- ock sjönamn нити Rire

kommer ytterligare minst tvä. gänger i Norge. I anförda шьете,

som blef mig tillgängligt först sedan manuskriptet till denna. art.

inlemnats till tryckeriet, f`or Внеси de norska sjönamnen till fht.

hovar ’|1uekel’, en etymologi som ytterst sammanfaller med min

bärledning ock för hvars riktighet de norska naturförhâllaudena

tala. Med агнец namn forbinder jag äfven sjönamnet ноги-ш

(uttalat маты) Dalai-na.

Den i SRP nr 1225 frän 111' 1376 anförda formen нищим-ан,

hvilken enligt зашит arbetes register skall äsyfta sjön Höfvex'n,

är säkerligen pá ett eller annat sätt fördärfvad.

Högsjön, Se Hñn.

Höksjön, ве Svnlen.

Hölell, Öfre о. Nedre, väl hö4len (GS 1 V 34) Skälleruds

sn,‘I Nordals bd Dalsl.; egentligen best. form af ett ord шовин

rande fsv. hyl m. o. f., isl. пуп, sv. dial. hölj (hvars j uppkommit

frän oblika kasus); jt'r närmast питие: â. den i samma sn be

lägna sjön пазы (<- Nœshyl), vidare sjönamnen Höllen samt

Höljesjön (GS 1 V 34). Samma ord ingär äfven i det sjönamn,

som ligger till grund för sockennamnet Hölsiö ([1397] Styñ'e

Un.._, s. 167), nu Hultsjö Vâìstra hd Smâl., samt det af Будь
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NG 14: 259 ponel'ade fno. älfnamnet 'Hyl eck det auf. arl).

IV. 2: 230 копны-пешее sjönamnet душ, nu Heleren.

Höllen, Stora, höl4ln (GS 5 O 29) Hâllnäs sn, Olands lld

Uppl. Sjön läl' vara далека djup. Namnet är liksom шлеп

cgentligen best. ferm at' ett ord motsval'ande Га". nyl ‘(Нар vatten

Sam]ing’, sv. dial. hölj. Det Шива 1 llar uppkonlmit i samman

sättningen Storhöln, säsem sjön äfven kallas. Besläktat är för

öfrigt namnet ä. den socken, (Шт sjön ёж belägen; se Hüllen.

Höningell hö“nigen2 (GS 1 V 32), Щеп sjö i (НИШИ-За eck

Stafsnäs sznar, Gillbärga hd Vrml. Sannolikt ingàr bär (Пиг

namnet höna, Гну. папа; jfr de_t däraf bildade no. älfnamnet

Hama1 ook sv. Hönesjön (GS 2 O 40 : Hönetorp, hvilket дёш

name tyder pä ett ul'spl'ungligen enkelt sjönamn Папе); vidare

sjönamnen Svalhanen, Hanesjön2, Hansjön3, af hane ’tupp’4.

Jfr för ату Anden, швеи, snm samt i frâga. om bildningen

lysingen ook det under Svan omtalade даты. sjönamnet Svaningen.

Emellertid má som en visserligen svag, men alltid tänkbal'

möjlighet framhällas, att man här kunde ha vattendragsnamn med

ungefár samma innebörd som зацвел eck därunder anlörda ваши.

En stam hôn- 51:11- i summa atljndstörhâ-llande till lat. cenere

som isl. góla till gala.; jfl' dell at' Detter-Heinzel РВВ 18:

547 framställda, dock mycket osäkra etymologien af isl. guda

namnet 1161111- (: isl. ’hóna Ждущая’). Om denne häl'ledning

af напишет 'air Шиш. 31 det snarast en afledning af ett ЗЫР

namn ‘Höna = по. Hana.. Jfr t. ех. Rämrnìngen.

Hörken, Nom о. södfa, нефти (йёгб’эп) (Nora bergsl.

s. 63 [1791], Hermelin 1803, GS 2 O 31), tämligen stora sjöal'i

Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs [зап-331. : Herken, Hörksviken.

Sjöama hafva i allmänhet myeket bl'anta. ook bärgiga stränder.

Etter sjön är den frân N. Herken upprinnande Hörkeälrven lipp

kallad, sä eek нац-шиш vid S. Hörkens nö. strand. Den fsv.

stammen har тай] varit ‘пух-Ь, olnljudd form till det новь,

sem ingàr i sjönamnet Herken, alltsä. ватта, stam som i det

rlär anförda. (ат. Hyrkiotorp. Eller föl'eliggel' häl' en stam

l) Rygh NG 1: 5, 1V. 2: 233, 14: 326.

2) Gs 3 о 34 fm1 i oflfelljung вп ska., Falkm. s. 203.

3)6'.s4034,6030.

4) Jfr gàrdnamnen Hansje Orsa sn Папаша ock Hansjetorp Floda

sn Sdml.
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hQrk-, вош l'egelbundet Мигай“ till hörk? Jfr de skänska

ortnamnen Hör <- äldre Hör-g, Hol-gh, Hörby «нем-фу‘. Grund

ordet har säkerlìgen betytt ’stengrund о. d.’; se för öfrìgt Herken.

Hörnan шаман? (GS 6 O 31) Söderby-Karls sn, Lyhundra

hd Uppl. Namnet 311- liksom sä mânga andra uppländska 530

папш egeutligen oblik kasus af en n-sfam, alltsâ. 1151- ett fsv.

'Hm-neg, bildat med suffixet ian- af' sv. fsv. horn 11. ook syftande

pá sjöns kantiga form; jf'r i f`órsta rummet f'sv. sjönamnet Praa

hyrnœ, hvarom under Trehörningen, vidare Hörnen, E61-ningen,

Trehörningen Samt пашен, Hornsjöna, Igorntjärn“, fsv. 1111

nanmet ноша (SD V frän 1346) Alvastra Og., det mytiska 1111"

nmnnet Horn i Grógaldr samt f'no. älfnamnet Hymn. (Rygh

NG 1: 5). __

Hörnen5 (GS 3 O 30) Tvings sn, Medelst-ads hd Blek.,

nära sjön Hornen; af sbst. horn n., se Hörnan.

._ Hörningen пап-311139115’ (Hermelìn 1804, SGU Aa 5: 33, GS

4 О 32) Gillbärga sn, V.Rekar11es hd Sdml. : Hörningsnäs.

Samma namn har väl äf'ven burits (ook bäres möjligen ännu?)

af' den sjö, som â GS 1 V 32 kallas Hörningssjön Vrml. Formen

har i bäda. fallen gif'vit upphof till namnet, som 101- öf'rìgt är

identiskt med fno. personnamnet Hyrningr, en af kämparna i

slaget vid Svolder. Se för öf'rigt Hörnnn. Till betydelse ook

bildning kan sjönamnet Krökingen jämföras.

ldlàngen 13310323311 (Hermann 1304, Gs 4 Ö 32), 13mg,

smal sjö pä gränsen mellan Länna ook Ãkers sznar, Ãkers hd

Sdml.; nära sjöarna Ek, Кап-Шивы. Detta namn kan knappast

härledas frän nägot annat 0rd än fisknamnet id, om пупке: se

närmare Hellqu. Etymol. bemerk. s. X. Härför kan i sin män

tala den omständigheten, att i sjöns närhet ligga tvâ 53031- med

пашней Mörtsjön. En fullständig analogi erbjöde för öfrigt

прицеп (3), 11111‘ f'ordom ymnigt med (fiskslaget) asp Юге

 

1) Falkm. s. 56, Keck Sv. 1m. XII. 7: 16 not 3.

2) Därcmot torde пашней icke ìnnehâlla. best. form af sv. (dial.)

horna., fev. hyrna. f.

3)GS11 0 39 2 gg1-:Horn1 gg, 1 О 38, 4 О 38:Horn, 10

36,3 C» 34, з Ó 33, 2 v 32.

4) GS 2 V 32, 1 O 31. 5) Uttalsuppgift har ej lemnlts.
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kommet; men jag fasthäller vid mitt förut framställda pästäende. ~

att detta namn i st'állet som föl'sta sammansättningsled 11111 en

1'огш af trädnainnet asp (se under прицеп). Fisknamnet id

iugâr äfven i Idetjärnet (GS 1 V 34) Ryl's sn, Sandals bd

Dalsl. näru Шпинат. Enligt Lundberg Sv. insjöfiskarnas

utbredning s. 33 förekommel' iden bl. a. i Bohuslän 0011 01115

land. Därelnot saknas i nämnda arbete uppgifter 0m att den

äfven är tillfînnandes i den trakt, där sjön Idlängen är belägen.

Men dâ. den uppträder i Mälaren, är det ju ej osannolikt, att

den äfven funnits eller finnes 1 närgränsande sjöar.

If- är en stam som iörekommel' i nägra sydsvenska 536

111111111 0011 50ш torde törtjäna ett särskilt omnämnandc:

1) Ifösjön (Ifvösjön), mycket stor 536 1 Villands hd Skäne:

Ifö, Ifvetofta. Ifö skrifves i fsv. (fda.) tid 1111219, Ш‘иеб“, âr

1624 111‘6“; Ifvetofta àl' 1319 Ywœtoifteö, är 1345 Yñotoñ'tei',

âr 1379 Yfvatoftaß, âl' 1434 Ywetofta“, är 1551 Iifuetoñtheî

Det i detta senare namn förekommande y hör väl bär som of'ta

annars fattas som tecken 1'61 lângt i-ljud. Dessa bäda ortnamn

visa enligt min mening med bestämdhet hän pá ett t'sv. (fda.)

sjönamn ‘Не, 151. Не. Efter detta liar den stomi 53611 liggande

611 uppkallats pá summa sätt som Bolmsö efter Bolmen, fsv.

Напал-50 eftcr Hallar-en, Yngö Cftel' Yngen. Namnen Ifö 0011

Ifvetorna äro sälunda icke, som Falkm. 5. 146 antager, bildade

:if personnamnet Ivar. Namnet Ifvetofta. är bildat som fsv.

Bringatofta (af sjönamuet ‘Bringe, se Bringen) 0011 Jœ1un(a)

tompta. (af sjönamnet Jällunnen).

2) 'Ifvesjön (GS 1 V 38) Torups sn, Tönnersjö hd Hall.:

Ifàs. Áfven här Fól'eligger säkerligen ett gammalt sjönnmn

"ive, hvaraf пав bildats liksom t. ex. (Бы-901155551- Мех-0011011,

fsv. Lyghnis âsß af Lygnen 0. 5. V.

l) För öfx'igt känner jag icke en dylik 5111111 fràn namn pä. 1101

diska vattendrag. Man kunde förmodu. ett sjönamn '1р11‘11511.111‹1евш111

ра ¿Tensen 1111 Värend (SD 3: 484) ook mnesnun (SD Ns 21472),

nu Ideshult, Hjorteds sn Klm, näru. tvâ. nmů sjöm'; men enligt Lundgr.

Sv. lm. X. 6: 125 ingàr bär 511111051 ett personnmnn.

2) Valdem. [1:5 jordeb. в. 51. 5) Styñîe Un... 5. 73.

4) Falkm. 5. 100. 5) SD; Falknf. 5. 146.

6) Falkm. s. 146.

Sv. lands-m. XX. I. 17
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3) Ifvesgöl (GS 3 Ö 40) Sillhöfdn sn, Medelstads hd Blek.

Detta namn synes visa. tillbaka pâ. ett gammult sjönamn ‘Ívir,

en växelform till ‘Ive ofvan. 'Ívir förháller sig till ‘Ive liksom

t. ex. fsv. Sjönamnen ‘Getir till ‘весе (se Gctnrvn 00k Geten),

‘1111111- till ‘Ире (se vien). 'mlptir till 'mlpte (se хим-оп oek linen),

1110. sjönamneu Aspir till Aspi, íjordnamneu веди- 1111 Beöi1

о. s. v. Eftcr vunliga analogier skulle detta 'Ívir, 0m det kom

mit att fórblifva osmnmausatt, ha utvecklat sig till nsv. пятен,

ett sjönanm som äfven förekommer i Ög., men som jag dock

ieke obetingat "ägar Юга 1111 bär behandlade sjönanmsstam.

Dessa sjönamn böra väl sammanhällas med ñodnamnet isl.

Па (Kràkumál 4)в oek med namnet â den aldrig tîllfrysande

:in I'ńng (Vafpr. 16), som skiljel' gudarnas land fräu шиш-11:18.

Man tänker snarast pá släktskap med mht. ìfer 111. (= ty. eifer,

sv. länordet шаг) <- ul'germ. 'if-rm. Namnet skulle dâ [туда

’lìñig, гаек, häftig’ l. dyl.; jfr t. ех. Leken, Nimmern, Svinnnren.

Dock är det ieke alldeles säkert. att betydelsen af ty. eifer 1

äldre tider varìt fullt densamma som 11113.

Igelkottell ißgelkotften (SGU Aa 22: 55) Веста sn, Op~

pnnda hd Sdml. Namnet ìnnehâller sv. igelkott, fsv. 1511111

kutter, isl. ígulkçttr. Jfr mcd afseende pá bildning oek bety

delse t. ex. Bjuren, Igeln.

Igeln.

1) ißgelfn (GS 3 Ö 33), liten sjö delvis inom Svännestads

Sn, Skyllex'sta hd Nke.

2) (Iglen Lex. 3: 293) Hällstads su, АЗ hd Vg. Jag hm'

ieke pá kartan kunuat upptäcka nägon sjö med detta eller lik

nande namn, ej häller erhällit uppgift om nägon задан.

Iglen törekommer äfven ett par gänger som namn pá tjärn ì

Norge; en enstaka gäng filmes äfven Iglu som älfnamn (Rygh NG

1: 97). I Sammzmsatta sjönamn upptr'áder ordet synnerligen Ol'ta 1

Svergel som i Norge; i Sverge uti Igelsjön (Iglœ, Igle-)*, Igel

l) Rygh Stud. s. 81,1.

2) 1 Ífu enl. “'isón Carin. uurr. 1: 62; andrai hundskrifter lxafva

ЛОСК 1 mÓöu.

3) Se hlugwi Et. wb.6

4) Gs 1 С› 219 2 ggf, 2 C» :18, | v 17, 3 ò 37, 1 135,40 ses,

4 Ú 31, :7 Ü :il '2 дюн :'‚ Ö 30, ü Ú 30.
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ишиас (GS 2 V 35), шашни-п (о. s. и)‘, Igelviken (5 Ö 32);

jl'r gärdnamnet Eglebeok (1548), nu Hjulbäck, Näs Dalarnai.

I de Наша fall betyder namnet säkerligeu ’sjö.(o. s. v.) dììr(en

myckenhet) iglar linnes’. Detta gäller med säkerhet Igeltjärn

i вышка sn Палата (Lex. 5: 551). Samnm betydelse kan äl'ven

tilläggas det спин namnet Igeln, om nämligen detta -— lìksom

мнет tycks vara mcd ätmiustone ett norskt tjärnnamn"l —— ut

gâr frân en шаге n-stam ’Igle. ‹ Ош däremot det svenska 856

11amnet не]: enkelt innehäller bestämda fol-men (таи alledning)

nl' sv. igel, Гну. ighel (З Södw), har det snarast afseende pä

formen. Den seuaru möjligheten är dock ат annat än sannolik.

Jag ansättcr амеб. hälst ett fsv. ‘Igh1e, d. v. s. ’igelsjön’.

Emellertìd má som en аппап шбднгьеъ nämnas. att sjönamnet

kan vara bildat af ett ord motsvarande isl. ígull m. ‘цепкой’.

Härfór kan sjünamnet [вывешен tala, äf'vensom (1“)gârdnamnet

Увидит]: (1325), nu Hjulbäek, Leksands sn Опыта‘.

‘Цпгеп, fsv. 'Ilir synes böra l'örutsättas som äldre наши

pá den sjü, som GS 1 V 37 канав Ilaresjö, Маш sn, Шёл-е hd

Hall. Säväl detta sjönamn som ниш (GS 2 V 34) Bohusl. kan

vara bildat at' sv. i1 m., Тау. il (iill Södw.) n. ’häftìg vindstöt’`

0. d., зимы-ш. till Гм‘. œl, isl. élf’. Man kunde dock äfven

{Заика pá att sammanställa ordet med fno. gârdnamnet Наташи,

n_u Ilebœk, пупке: Rygh NG l: 105 för till no.1'1a’källspräng’.

Afven crinras om ГМ. nm, ty. nach, Мной till Lech, Förstem.

2: 828. _. "

[Цап ilsjan2 (GS 3 О 32) Glanshammars о. Udeby sznar,

Glanshammars hd Nke : Iljansjö. Sjön канав llos Hermelin 1803

Iljansjön. Namnet synes щей, fràn ett fsv. ’Iliß, oblik kasus

till ett ‘Ili. Detta anser jag vara дней af l'sv. i1, pl. Шаг,

1'. Тошнит... шмыг, isl. il о. s. v., hvilket ännu kvarlel'ver i Da

larna (Rz). Alltsâ är det ett jämfórelsenamn, syftande pá sjöns

form ock att jämfóra med sjönamnen век-мопед, Halen 0. s. v.

1) Gs 1 V37, 2 ò 34,1v 33,1v 322ggr,20322ggr,1

v :11 3 ggf, 1 0 312 ggf, 2 О 31, 3 Ó 31.

2) Dipl. шнек. 3: 75. 3) Rygh NG 1: 97.

4) Dipl. шаек. 1: 13.

5’) Jfr det isl. myliskn пашней Élivagar, möjligen 1de uf ilingen

piskede clvcy (F. Jónsson Sn. Е. s. 218); samhörigheten är dof-k myckct

„шьет.
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samt ännu närmare med вышедшей, livarom se under Socken.

I fräga om bildningen erinras om этап, Ganan о. s. v. —

FSV. 'Ili.

Illern.

1) пчел-211 (111813811 Crvelius s. 392 (1748?, 1774]; Illern

Сменив s. 129 [1774], Hermelin 1818, GS 4 O 37) Mörlunda sn,

Aspelands hd Klm. _’

2) .1_14lern (GS 2 0 36) Säby sn, N. Vedbo hd Jkgs lìin,

dock i Og.

Det förstnämnda. tììrntsätter tydligen ett fsv. ‘пил-‚си ia-af

lcdning af adj. sv. dial. ill, fsv. ilder, isl. шт ’0nd, fördärflig’

o. d. Det är sälunda bildat som fsv. 'Bœllír (se Bällen),Lygh

nir (se Lygnern) o. а.‘ Det andra sjönamnet, fsv. 'Ilder, inne

häller nom. sg. mask. af samma adj.; jfr i fräga om bildningcn

Bůfvemuvrůn'gen 0. s. v. Af samma ord kommer ocksâ Illersjön

(GS 2 О 34) Motala sn, Aska bd 0g. :111ersjö. Detta gàrdnamn

вшей ár 1405 Illasyo (SD NS 1), det 'sir alltsá sjöns gamla

namn, bildat som Bredhœsyo, Huitasyo o. s. v. Med orätt ser

Lundgr. Sv. lm. X. 6: 125 bär ett personnamn Ille. Ат 1500

kallas garden Illesyöö?. Hit höra äfven Illevatten (GS 1 V 35)

Bohusl. ock Illetjärn (2 V 34), no. älfnamllet Illaaen, hvilket

Rygh Personnavne s. 175 för till samma adj., samt no. Штат

net пива, bildnt med det i nanln pä nordiska vattendrag van

liga suftixct k. Dä man vidare känner, huru ofta gärduamn pâ

-às äro :iflcddn af sjönamn (se t. ex. Grecken), är man böjd att

antaga, att Illeràssjön (GS 1 Ö 37) Bâraryds sn Smâl. i шаге

tid hetat Iller(n). Gärden k'allades är 1447 пых-ш‘. I fräga

om betydelsen böra alltsä sjönamnen Báfven, Envetten, Pal-sen

o. s. А‘. jämföras; äfven erinras om no. Styggaaen (Rygh Per

sonnavne s. 175). Dock má päpekas, att hvad2 beträlfar,denna

sjö är mycket liten, vidare icke i nägot afseende besvärlig, bläsig,

svár att befara l. dyl. Emellertid kunna i forna tidel' natur

forhàllandena ha тат olikartade, ock för öfrigt kan väl en till

1) Därmed vill jug dock ej säga, т icke nfledningen kunnat wim

sà beskalïad, att omljud můste ubcblifva, därest stnmvokalen varit mot

taglig för набат; jfr t. ex. Mœlir (se мыт-ел).

2) vaast. k1. jordeb. s. 25. з) Rygh NG 3: 304.

4) пан. kl. jordeb. s. 164.
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fállighet _ en olyckshändelse l. dyl. _ ha gifvit upphof till

namnet.

Immeln img'melïn1 (Imell l'rän 1624 Falkm. s. 251 _;_ Im

meln Lotter c. 1750, Hermelin 1809; ImmelennGS 2 O 40;

Immel-siön Tuneld s. 225 [1741]), stor sjö mellan O.Göinge ock

vVillands h:de1° Skäne. Ordet hör lörst ook främst tillsammans

mcd пашен 1. Sjönamnsstammen im- är ватт-1151913 identisk

med den under Rö- ock 'Álgsimmen uppvisade fsv. sjö- ook änamns

stammen im- ock hör tillsamnìans med det fno. älfnamnet Imm),

som enligt Будь NG 3: 108 kan späras i no. gárdnamn. Här

förelìgga tydligen bildningar af det adj. fsv. ‘îmber, isl. {шт

’mörk’, som ingär i isl. ímleitr ’mörklätt’, Imr, namn pä en

jâitte (Vafpr. 5), Ima, наши pá en trollkvinna", im n. ’smv eller

hvad der невзы- Sig замешан over en ting, at den детей 1111‘

dunkles’ Fr.2 samt möjligen осина sv. imma. ’ânga’, hvilket i sà

fall моде i afljudsförhâllande till fsv. ëmber, isl. eimrs, hvarnt'

sjönamncn Emmern, Emsen, Ämmern, fsv. Eem ’.'\män’ upp

kommìt; jfl' Шуе“ пашен 2. Imma. : imr з dimma. : dìmmr. 1

fräga om Immeln ock Immen kan cj afgöras, om det 111- Ье

tydelsen ’mörk' ellcr 'dimmig' son» ingâr i namnen. Om den

sistnämnda sjön har jag erhällit den uppgìl'ten, att den 111- syn

nerligen dìmmig, hvadan äfven min meddelare* tänkt pá sam

hörighet med imma. Summa ткете: gäller sjönanmet Dim

lingen. Med afseende pá hetydelsen ’dimsjön' jf'r äfven 336

пашпеп Gufven, Завела’), Àmmelângen, Ãngsjön m. fl. Om

sjiinamnet шиши ät' bildat al' ett ord motsvnmndc isl. mistr

’dimlna, mürker' _ hvilket dock är шутка osììkert _ är detta

паша äfven i t'râga om bildningssättet l'ullt analogt. f`ór öfrigt

i {гага от sjönamnsbìldningar pä (x)1 af adj. under Teden (f'sv.

‘Tidhìl : Tidhilsœter, nu Tegelsäter), Yngaren (fsv. 'Ingi1, ‘Yngil

: fsv. Ingellsdaall, Yngilsdhal). Fön' betydelsen ’mörksjön’ er

hjuda sig 1111- öfrigt parallellcrna Mörken, Бутан о. d. samt

1) Det i Skůue „на hördn nttnlvt im4me1n tordc icke förvkmnmn

bland антиген i trakten.

g) Видео Stud. 2: 329.

з) Jfr Bugge PBSB 24: 442 f. Däremut anser Nor. Aschw. gr. ё

103, 1, att imma är direkt пней at' êmber, hvnrvid ё öfvergàtt till i

frumför dnbbelkonsonant.

4) Ранили, ñl. Капа. K. LINDSTÈN.
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det till bìldningen närstâende штатив: Нишше1п. W Гм‘. ‘Imil

(= isl. 'I'mi11).

Immen. __ _

1) imßmen (GS 2 О 39) Ryssby su, Sunnerbo hd Smäl., enl.

uppgift l,omgit'ven af яков ook sten; dimmigu; se oi'van.

2) i__m‘men2 (ìman) (Immen Lotter с. 1750, Hermelin 1803.

GS 2 О 32; Imsjön Dahl Carlssk. Sochn [1779?) Karlskoga

шёл-551. Vrml. : Immen, эй redan 15902, men âr 1583 skrifvct

Emmen’. '

3) Summa ord anser да: äfven med säkerhet ingä i Sjö

патио“ Bösimmen, Älgsimmen, likaledes i Karlskoga bärgsl.;

se närmare dessa оп].

Vid iörklzlringcn af detta namn utgâr jag (‘таи det Гашиш.

att den cfter Immen 2 uppkallade {.piirden3 áren 1583,1584

skrefs Emmen. Här iöreligger вшей ett т. sjönamn ‘Еще,

motsvarande isl. ‘шип, cn n-stamsut-vidgning af det ’Emben

som âtcrspeglas i nsv. sjöuanmet Ämmern, ock en växelform

till det ‘Emir, som ligger till grund Шт sjönamnet Emmern; jfr

Emsen ock Ämân (Гну. Eem). Den шпагате uttalsformen med

i hör iörklaras pä samma нём som màlets «im i iörhällande till

isl. eimr'l. Äfven erinras om uttalet imßiaen2 (jämte emßsenf)

ai' Emsen 2. Vidal-c Напев i Lillhäx'dals socken Härjedalen on

sjö Orrmosjön. som i Швы tider skall ha hetat Imen, [пикет

namn ännu bevaras i ett отдачи‘ (men är 169() skrifves Emen!)~",

samt likaledes en sjö Imen i Ángersjö kapellag надземном.

Ош nu Immen l (ock 3) iii' att direkt fürn hit cllcr till

den afijudsform îm-, som synes uppträda i Immeln, kan natur

ligtvis cj afgöras. För den sista möjligheten talar` uttImmen 1

ock sjön Immeln Идёт jämförelsevis nära hvarandra. Din-kt

каппа under шва omständigheter de bäda sjönnmnen Immen

sammanställas ai' den grund, att deras namn Штанге med olika

akceut. Jag har ocksà Штата-И att Юга Immeln ock Immen 1

omedelbart tillsammnns. Med afseende pá den senarv sjön mà

l) Norm-ik. ark. 2:406. 2) Nnrask. urk. 22 443, 422 f.

3) Jfr t. ox. gârdunmncn Alkváttern, Kvággen, Kálungen 0. s. v.

af likalydandc sjönamn.

4) ЛЬ‘ Knllsienius Sv. Im. XXI. I: 140.

E') Se Modin Sv. Im. XIX. 2: 128.

б) Modin Sv. Im. XIX. 2: 247.
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nämnas, att i samma socken den för sitt synnerligen mörka

vatten bekanta Svartesjö är belägen.

ImSell, Se Emscn 2, Ymscn. __

Ingfnsten igü'asŕtenl (GS 2 О 31), liten sjö i Grythytte

sn о. hd Vstml. Ordet innehäller säkerligen det ifsv. tämligen

vanliga personnamnet Ingefaet2 ock har snarast uppstâtt genom

ellips nr Ingfastsjön. För öfrigt bänvisas till (de likaledes

vstml.) Asmund ock Äskiln samt Janhâksen, Piirhůksen; jfr Ha.

raldssjön, Hàkansjön о. s. v. Vidare erinras därom, att i sjöns

emedelbara närhet Notbindare- ock Skomakaretjärn äro be

lägna, hvilkas namn i viss män ìiro analoga med изгнании.

Inneren inßnaren2 (Innar[e]n Lotter с; 1750, Rogberg ock

Ruda s. 293 [1770], Hermelin 1809, GS 2 O 38), tämligen ster

sjö i Norrvidinge hd Smäl.; djup ock stormig enligt Tuneld

III. 2: 787 (1832). Namnet förutsätter ett ш. ’Innir. Jag

har hört det förklaras säsom betydande 'sjön innanfór 11311311

sjön', ock denna tolkning är kanske riktig. Stammen vorei

sä fall densamma som i Ёж indre, isl. innri, т. sv. innen

о. s. v. Jfr de af likartad anledning nppkomna sjönamnen fsv.

Midhlunger (Se Mällingen), Nedingen, Yttern, Ofvansjön 0. S. V.

Emellertid kan ordet äfven sammanställas med n0. älfnamnet

пика)“, för hvilket en analog förklaring väl icke passai'. Knap

past har dock nägon af de mycket ohetydliga áar, som stà i

törbindelse med sjön, haft ett sädant namn, hvarafdů ‘1111111

enligt vanliga analogier skulle bildats. Detta no. älfnamn Inna

kan etymologiskt sammanhänga med det. fht. Hodnarnnet Inde,

nn die Inde, biflod till Roer, hvarom se Föl'stem. 2: 834. Sanno

likast böra alltsá зашита dessa germanskn. vattendragsnanm

hâllas tillsamman ock fórenas under gemensam stam ‘ind- : 1е11.

ent- (i gr. аут-64, lat. шиш. — Fsv. 'Innir.

штанги, se Jnnhñksen.

mingen :engem (Anvin Мо s. 50, es 2 ö 31s) Frinnaryds

sn, N. Vedbo hd Smâl.:ïsaryd. Венца gärd nämnes under

medeltiden frän àr 1380 (SRP nr 1499). Det är alltsä troligt,

att sjön i fsv. tid hetat ‘Íse. Snffixet -lingen har sälunda tillagts

l) Кашне: skall enligt nppg'ift ha lůngt a-ljud ì andra stafvclsen.

Mánne ej slutet a-ljud (а) ůsyftas?

2) Ex. se Lundgr. Sv. lm. X. 6: 128.

s’) Anfört af Будь NG 3: 433, IV. 2: 96.
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i senal'e tid, sásonl t'allet val-it med t. ex. sji'lnamnenGr-ytingen,

Hisingen, Vinningen, Yxningen; jfr äf'ven llndel-Veckeln. Ordet

betyder 'issjöll’ : f'sv. is, isl. iss; jfr Isasjön (GS l V 36. lika
ledes af шаге ‘Íse?), ÄInsjönl samt i'no. ält'namnet Isa. (_Bygh

NG 1: 293). Hit bör äfven ‘таз sjönamnet Isslm (GS 3 O 29)

Amsbìírgs sn Dalal'na, hvilket lltgär frän ett Isaia, liksom nam

net à den nägot nordligare belägna sjön vallsan motsvarar ett

т. Vallsie. Föga sannolikt. äl- däremot, att. stammen stäri

afljudsförhâllande till isl. айва ’rusa (fram)7 о. d.; jt'r sskr. ядам,

esati ’slllngar, tl'änger fram’ 0. s. v. Alldeles felaktig är sam

lnanst'allnillgen ai' det таи tvit'vel keltiska iiodllamnet Isar, bi

llod till Donau, med germ. Ordet ifs-2. Betl'äti'a-nde betydelsen

’issjön’ kunde erinl'as om ital. Fiume di Ghiaccio, ’isHod' pá

Sieiliens sydvästra kust, i шаге lid Gelaa.

Nu antager emellertid Lulldgl'. Sv. lln. X. 6: 138, att i t'sv.

Isar-yd mansnamnet Ise4 ingär. Oln detta al' ниш, mâste sjö

namnet Islingen, som naturligtvis ej kan выпав frân gärdnam

net, fórklaras som en slags subtl'aktionsbildnillg al' samllla art

som t. ex. Addaren (: Addeboda. : personnamnet Adde). En syn

nerligen god parallell el'bjöde 'zifven sjönamnet Dädlingen. Att

дыша sjö i fsv. tid hetat введет, framgâr at' det sà lydallde

namnet ä den socken, (Шт sjön är belägen. Ofvall (s. 98) har

jag ej kunnat t'l'amställa nägon härledning ai' detta namll. Det

är mig emellertid nu klart, att sâväl här som i швам hundare

Gottl. ett pel'sonllamn Daedhe t'öreliggerb, тике: jag jämt'ör

med “у. Tete, Dedo о. s. v. (Förstem. 12: 387). Detta наши

äl', inom parentes sagt. egentligen ett barnord at' samma art

som de personnamn, hvilka Езда till grund för de i ortnamnen

Mœminge, Pœplinge ock Thadhunge ingäende рати-опушка“.

Dœdlingen äl' alltsä en elliptisk bildning ai' введены, ock i

samma t'öl'llällande kan myeket УЗЫ Islíngen stâ till пал-уф

1) GS 4 Ö 37 (: 181111111, вшей fanns sannolikt äfven llär i äldre

tid ctt osammansatt sjönamn Чае), 5 Ö 32.

2) Jfr närmare Lgli2 s. 455. 8) Egli2 s. 346.

4‘) Detta ligger bl. a. till grund för de släktnalnn, som ingä i

gñrdnarnnen Islinge ock fev. Islingby.

E’) ‚Кг Bankakinds теша}: : personnalnnet Bauke, напавшие h.

:Hani 0. s. v.

ñ) Jfl' mill fralnställning i NTfFil. 3 В. 12: 63.
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Ivarn ißvar2n (GS_B Ö 35), mindre sjö i Askeby ock биоты:

smar, Bankekinds hd Og. Sjön 11:11 äfven burit namnet Flären.

Наги är sannolikt en atledning at' den ot'van behandlade sjö

namnsstammen 111, alltsä ett t'sv. ‘Ívir. Knappast ingâr bär

däremot en sammansättning med det var-, som förekommer'i

sjönamnet Ràsvaren (возымел). Det at' Förstem. 2: 860 an

t`órda tty. ñodnaxnnet lvarus, 1111 die Salzach, biñod till Inn, 111

sannolikt keltiskt.

Iväg ißväfg (imag) (Iväg Tuneld s. 207 [1741], GS 1 V 33;

Ifväg Hermelin 1808; низведет Lex. 2: 64), ganska stor sjö i

Steneby ock Odskölds smar Dalsl. : Ivagsholm. Gärden fick detta

namnâr 1687, den kallades t'örut Vaglenl. Jag antar, att ordet

nppkommit genom smnmansmältning at' prep. i ock Vßg, hvil

ket sannolikt varìt sjöns gamla namn; jfr sv. ikalf o. d. uttryck

samt sjönamnet ловец ock de af Nordlander Sv. lm. XV. 2: 22

antörda jämtl. ortnamnen säsom 11.-11317. Ivfrvesiö (_nu Djupsjö!)

‹— Uvesjö o. s. v.2 Sjönamnet 'Väg = l'sv. ‘Чаевые: (: vœgher

m. `\":ìg’) har väl haft betydelsen ’farled' l. dyl_._; 31'1 Farlůngen.

Af samma ord komma äfven Vägsjön (GS З O 34). Vägtjärn

(1 V 2 дат), men dessa namn betyda 'sjön (tjärnen o. s. v.)

vid vägen eller vägarna'. Detta 111 ät'ven t'allet med det sjönamn.

som ingär i stadsnamnet fsv. Vœxioor), 1111 7111136, hvilket Smäl.

bes-kr. t'elaktigt bärleder 111 fsv. vika ’sjömil’(!). I t'ormellt af

seende i'örhäller sig Växiö till Vägsjön som det jämtländska

sjünamnet ‘Пахан (1559) till Vâgsjöna. D'áremot utgär det Värm

lâindska .sjönamnet Växaren t'rän fno. (tsv.) Чеха, 1111 Växan.

Jungen, Stora. o. Lilla, jag4gen * (щитки. Gangen Lot

ter e. 1750; Jungen Hermelin 1808, GS 1 31), tvà sjöari

Lysviks sn, Frykdals bd, ock Ekshärads sn, Alfdals hd Vrml.

l) Lignell Dal 2:1213.

2) 0111 liknande fall frân Tyskland se Behnghel Deutsche spr.2

ss. 345, 356, t. ex. Andermatt, egentligen an der Matt, Thorbeke, af

t0 der beke o. s. v., snmt fràn det romanska sprákolnrůdet Meyer

Lübke Stud. d. Roman. Sprachwiss. s. 188, t. ex. det tyrolska ort

namnet навек-1111 <- ìn Acetato.

з) Jfr Nordlauder Sv. 1m. XV. 2: 16.

*) Enligt tvâ uppgifter.
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1 detta nanln llöl' säkel'ligen ng till alledllillgen. Ой vid Stora

Jellgens попа älldu en дата Ed ür belägerl, synes пашней kllnlla

förursätta ett fsv. ‘правде == det t'lle. tjordnamn Eiöangr, som

ingäl' i seckennamllet виадука ‘ЕРапвег —› ‘Евпв- —› Jang:

formell llos LoTTER torde ickeJ llal'va nägon betydelse för bedöm

mandet et' ordets härledning. Namllet skulle sälunda vara bil

dat al’ ed, l'sv. edn, isl. eiö, 1й1‹воп1Ес1в]бп5‘,Есщёп1(е$ 1 V 33

Dnlsl.). Mall kunde doek ät'ven t'ánka pá ett l'sv. триады», sanl

lnanbängandc med sv. dial. ida, is. ’ll-.11663,lillbakaslrömmandf

vatten; vattenvirfvel’ (bl. a. i Vrnll. o. Ванн-1111)` isl. ide ds..

hvilket som bekent 'ár en bildning at' pret'. iö ’äter’3 (311 тел),

е11ег — ehnru mindl'e troligt —— med tisknamnet id: enligt kar

tall llos Llllldberg Sv. insjölisk. ntbredn. förekommer iden i

dessu пашет. 1 sä fall föl'llölle sig kanske langen till Idlàngen

som наивен till Ralàngen; jfl' наивен (slutet).

Janhàksen janhàk4sen (Jnnhálfsgl: sä elll. llppgit't) Bälle

fors sn, Gl'ythytte härgsl. Vstml., nära sjön Pärhàksen. Sjönamnct

311‘ bildat al' pel'sonnanlnell Jan eek Накал; jl'l' att Рад-наивен

äfven kallas ваг-навещаю. Direkt af persollllamn synas äfven

sjöllamnell Asrnund eek Ingfasten lla uppkommit. Deck ììr

det sanllolikt, atl i alla dessa fall llamnell nrsprnngligen varit

snlllmallsatta med -sjö eller -tjärn. Jfr штамп, fsv. Daedeeie

(se индеец), Gunnarssjön o. s. v. (under det deck йоде hithìì

rende Опции-11), Göstatjärn (GS 1 V 31 __Vrml.), Halvaretjärn

(under Hnlvllrsneren), Haraldsjön (GS 3 O 3l Vstml. : Harald

sjö), напиши (1 V 36), пакетам Vl'ml. enligt__Cedel'ström,

Jonse, Jönsetjärn (GS 1 V 32 Vrml.), Karlssjön (3 0__31 Vstml.),

Mìckelstjärn (1 V 32 Vrml.). Маннит (2 V 34, 2 O 33), Rag

valdstjärn (1 V 31), l'sv.__8igmundagy1 (SD h': 108 fl'. 1349)

Smäl., Torkelsjön (GS 2 O 40 Blek.). мы (1 V 33 Dalsl.)

nl. ti. lll. il., de llästa frän Vstml., Vrml. ook närliggande пашет.

Jogen _imagen2 eller Jegerll joßgerßn (ловец Lindskog 5: 282

[1816], GS 1 O 36) Kylingareds иск Ыагеав smar, Redvägs lld

Vg. Ей man ieke här llar llàgon anledning att törmoda dell

l) Rygll Stud. s. 68. Dock torde ej ntledningarna i do bädn orden

llafva зашит ursprllng: i det för-rn. föreligger det suffix ang, som

vâixlar med -ing' eck ung, i det sennre ett ursprllngligt nppellntiv.

2) Gs 1 v 34 mlsl., 5 e 32 Uppl.

8) Rz s. 289, Bllgge Sv. 1111. IV. 2: 226.
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af' urnord. eu, iu uppkomna, i f'sv. mycket sällsynta dif'tongen iöl,

ock jô ej 11111101- kan hafva uppsfâtt genom brytning eller gärnn

gcnom kontl'aktion af' ë eller i + ô eller ü, âterstâl' intet annnt

än att antaga, att förbindelsen jô bildats 111‘ ргер. 1 ook begyn

nelsevokalen i ett sjönamn Og(en), тошна-1111110 Ogan, seminue

häller oblik kasns af' summa namn. Om analoga fall se under

Iväg, Jägern.

Jonsefjiirn, Se Jnnhůksen.

Judan ju*‘dan‘’ (Judarn Beskr. öf'ver Bromma sn 111- 1825.

s. 5, Landtm. Conf. kal-ta 1829, Tham Sthm s. 135”), liten sjöi

Bromma 511, Sollentuna hd Uppl. Def ligger närmast till 111111115

att sammanställa detta sjönamn med den stam liup, som 11131115

ligen ingâr 1 âtskilliga nordisku vattendragsnamn. Hit hör f'no.

älfnamnetl Ljóô, hvaraf' fiera 511111- finnas i no. gärdnamnß ook

som Вши väl med rätta anser ufgâ frän ett äldre Hljòö ’den

ljudande’. Hit bör väl äfven f'öras nnmnet pá den historiskt he~

каша Lödde à vid Lund, äfven kallad Käflingeän. Etf äldre

stadium rcpresenteras af' den hos Falkm. 5. 157 anförda formen

Lyde-à. Nämnde författare fïir ol'det, liksom det därmed sarn

manhängande Löddeköpìnge, âr 1378 skrif'vet Lyddeköpinge,

felaktigt till f'sv. oel; fda. personnamnet Lyder. Istället sknlle

man 11111- ha att utgä. f'rân älf'namnet Lîupm), hvilket enligt

fornskänska ljudlagar öf'vergätt till Lydh(e). Dock fìunas äf'ven

goda skäl f`ór den af' Läfïler Sv. lm. X111. 9: 7 f'ramställda me

ningen, att namnet pá än egentligen utgár f'rän ett 11ир(= isl.

ljóö ’folk’), med hvilket namnet Lyddeköpinge skulle vara san:

mansatt; jf'r 151. Ljóöhús (штату. Säkrare är, att vatten

dragsnanmet шар: uppträder i det smâl. sockennamnet Ljuder,

Konga hd, ůl’ 1434 skrifvet Linder. Detta har enligt min mening

sitt ursprung i en numera försvunnen benämning â den 530,1111

l) Jfr Nor. Ascbw. gr. ё 8_2 anm. l.

2) Formen лает Lex. 1:326 111- tryckfel. Frmnstìillningcn 111

uästan ord för ord hämtad frän THAM, som har Judarn. Für öfrigt

saknas i orten alla враг af ett dylikt uttal.

3) Rygh NG 2: 302, 3: 136.

4) I namnen Lòdde à uck Lòddekòpinge àterfinuer LÄFFLER det

hos Jordanes förckommande skandiunvìskn folknafnnet Liothida.. Detta

fôrlägges därelnot :1f Y. Grienberger ХНА 46: 155 till en helt unnnn

del af Skâne.
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hvilken sockenkyrkan är belägen oek som nu kallas Ljuders sjö.

Med afseende pá bildningen af sockennamnet jfr папке:- : виц

kern, Botter : sottern о. s. v. Exempel p5. af sjönamn uppkomna

soekennamn äro тот Dunker : Longesiö (1456), nu Làngasjö

Smàl., мух-1510 (1388), nu Myrsjö Smäl., Sandsio (1419) Smäl..

Wallsio (1366) Smäl. Soeknen канав âr 1422 äfven Liwdersaas.

Detta 311- en bildning ai" sjönmnnet шире: ai' ватта art som

Breengisasa. : Brängen, Lygnis asa : Lygnen o. s. v. о. s. v. “дате

lm vi та! ocksâ att till stammen Liup- föra det sjönamn. som

î'íìrutsättes för gärdnamnet Lydhasio (1413 enl. SD Il) Анды

manland. Oak slutligen ша erinras om de hesläktade ГМ. {iod

ock ortnamnen Leodrabach, Liederbuch о. s. к‘, шиш at'

Förstem. 2: 920 шиш ställas till fht. писает, ags. hleoôor

’sonus, strepitus’. ¢

För att nu ätervända till sjönamnet Judan innehâller det

möjligen ocksâ en afledning ‘шире eller ‘шара: (utan отпад,

jt'r fno. Анри‘, Lauñr о. s. v.) at' ett änamn ‘пир, hvilket ur

sprungligen kunde ha burits af nägon af' de âar, som stà i fór

bindelse med Juden, i sà fall вши-авт den s. k. Judaän. För

icke sà synnerligen länge sedan hade sjön ännu kvar sitt ur

sprungliga utlopp genom denna ä till Lillsjön vid Ulfsunda. I

Norge Напев visserligen äfven ett svagt spär af ett fno. ЕШ

патп лдбаг; men jag föredrager att ställa sjönamnet till det

säkrare Ljóö, sà mycket mer som den bär antagna betydelsen

i sjönamn är ytterst vanlig. Vi kunna erinra om t. ex. Sjö

namnen ванны-оп, Sàngen ock Klingsjön.

Om nägon slutligen ville till den här behandlade sjö- ос}:

'áli'namnsstammen пир- äfven föra gärdnamnet fsv. Lydhinge,

nu Lydinge Stafby sn Uppl., i tanke att detta bildats at' паш—

1) Jfr »in villa qua: vocatur leodra bach» Kögel РВВ I4: 103.

2) Rygh NG 1: 17. Man bör kanske hit {ага Josse паша ‹— fsr.

Iuzer (losser, Iussis, Iurses) шах-ар ‹— 'IuÖs-ëös, se Nor. Aschw.

gr. § 257. 2 anni. 5; enligt SRP firms iifven formen Judz зане. Detta

JÓÖB. betyder möjligen belt enkclt ‚Хамит, finden'. Det kan inne

Маша en utvidgning med dh (jfr gr. ездок; 7jufver'?) af den enkla. bus

eu, 9.11-, som шей annat rotdeîerminativ ingůr i sskr. odmaf, Фатал—

'höljande' м udàn ‘vatten’ о. s. v. 0m öfriga släktingar e Persson “'z s.

47 ock Hellqn. Ark. 19: 138. ‚Мг för öfrigt under Штат. Bang:

Lundgr. Sv. hn. X. 6: 140 skulle däremot det отшибе häradsnanme't

знатный höre till personnalnnet Jut.



XX. l Знали-„Липси. '271

net â. den rätt betydliga sjö, Lydingesjön, vid hvilken вёл-деп

'ár belägeu, má anmärkas, att detta gârdnamn säkerligenistället

är att ideutiñera med det Ш. ortnamnet Liutingen ook inne`

hällcr ett patronymicum pá ing; se härom närmare min (under

arhete varande) uppsats om svenska gärdnamn pâ -ing- ook ung.

Judßl'ell, SC Jildau. ‘_

Jurre“ диван (щита GS з 0 за, SGU Ab 15: 9) Аееаа

sn, Uppvidinge hd Smäl. Nägra äldre former at' namnet har

jag tyvärr ej fnnuit. Om den gängse skrifningen med lj har

зашил. апог, torde det sammanhänga med den stam шин, som

uppträder i Пи. ort- осн flodnamn (Förstem. 2: 930 f.) ook väl

ätminstone i Нева fall ё: att fórbinda med гм‘. adj. liuver, isl.

шёп- ’|juf; Мг i {газа om betydelsen sjönamnen Frillen, Lusten,

гады-взад о. s. v.l ock se för öfrigt under Lyen. Namnet voro

snm-ast en substantivering af detta adj., ctt ’Lìuven

Men äfven andra möjligheter äro tänkbara. INorge finnas

шт spär nl' en ält'namnsstam júgr, jfl' no. лиц-давай, hvilken

Rum anser sammanhììnga med fno. 31151- n. Ой nu detta 0rd

i fsw motsvaras af iüver, nsv. „запел-3, kunde man äfven шика

pá att ваша värt sjöuamn hit ook uppfatta det som ett дёш

förelsenamn af samma slag som Halen, Hofven, Rumpen о. s. v.,

alltsà syftande pá sjöns form. БЕНЗИН. kan i detta ваттах]

hang eriuras om ‚финтить Fatta. ì N. Vi su, Ydre hd Og.

(Ваш 5: 16).

Formellt möjlig, men väl mycket sväfvande i Виден vore

en härledning ur ett Гм‘. 'iuvur (= mansnamnet Iuwur), mot

svamnde isl. деток, använt endast i öfvvrförd bemärkelse, ty.

eber вам‘ о. s. v. ‚Ш‘ fht. flod- ook ortnamnen Ерш-ада, Epa

rasbach4 samt i fräga om betydelsen sv. sjönamnet Ganzen.

Ordet kan vidm'e knappast sammanhäuga med det jämtländska

sjönamnet Jufveln, uttalat juvuln (med akc. 2), dâ dettas stam

vokal väl kan utgâ frän Тет. ö, ü, Q eller a, шеп icke frán ett ü.

I) Frán fjärran näjdßr mů nnförns en pnrnllell i det indìanska Hod

щшшеъ G-enessee шариат dal@ шшгзае tin »jan 0mm.. se Egli

Nom. geogr. в. 347 (1893).

2) Rygh NG 1: 248, 3: 199.

s) Se närmure Nor. Sv. etym. s. 39 f.

4) Маше-аи ir dock den förstn leden i dessu mmm af keltiskt

Ursprung; se Förstem. 2: 454.
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‚Лиан jußlnn”, nägon gäng ät'ven jultn (Dju1an__Lex. 3:3139;

Djulaejön '_Ijham Sthm s. 312; Djulanejön GS О 331) Vär

(lìnge sn, Olinebo 11d Sdml. Pägrund at' den зависти frän

gammal tid nedärfda skrifnìngen med dj synes detta namn börs.

szmlmanhällas med gärdnamnet Djulö Stora. Malms su, Oppunda

11d, âr 1333 slirifvet in astredyulum et vestredyulum (SD П’)?

Usterdjulö är beläget vid den eftel' вёл-деп uppkallade Djum

sjön, som bildas at' den genom'sjön üytande Djulaatrömmen

(eller Äkerlbrsströmmen), hvilken under ат senare lopp äfven

utvidgar sig till Djulforsasjön (eller Eriksbärgssjön). Det synes

mig „пленкам, асс stammen diul- ursprungligen ingätt inam

net pá denna äll` eller fors, ook att sälundn äfven sjön Julen>

uppkallats efter den genom (Юта rinuande ân. Man skulle

vilja. sammanställa denna stam diul- med den, som ingàr i отт

namnet “гневи-а Diulo ос]; i Diulom (1449), nn Dillne, Ovikens

<11 Jtl. Detta härleder emellertid Nordlander í Sv. lm. XV. 2: 14 af

adj. djup oek 110. lo f. ’gräsplan о. d.’ Om nu ocksä denna tyd

ning passar fór det jämtländska. namnet, hvarom jag ej kan

dümma, kan man ej antaga, att i det södermanländska namnet

en dylik ljudutveckling redan pá 1300-talet Íörsiggâtt. Jag

lenmar därïór det jämtländska nnmnet à sido ock föreslâr att

fatta stammen ать, hvilken, som ватт, älst tillhört forsen

eller strömmen, som en alledning medelst витке: 1 af ieu.

l dheg- i Sskr. (шатаю ’rìnner, flyter, strömmar’, gr. 3s'w’rinner,

11m", dit ät'ven sv. dagg, isl. dggg, аде. déaw, fht. ton o, s. v.

(‹—- dhau) brukar löras. Pâ ватта ваш kan man äfven тёлка

<ig, att motsvarande наши bnrits at' den ä, som t'rän Längsjön

genomtlyter Jnlan till sjön Lillen”. Emellertid 31111- en dylik

stam diu1, sä vitt jag vet, alldeles isolerad inom de germa

niska spräken, Мал-1151‘ denna lììrklaring mâste betraktas som en

blott gissning. Kanske fsv. Diula (Dyulum) belt enkelt 311- en

sammunsättning :lf fsv. dì ook hul ’häl' ook alltsä betyder

'dyhälan’?4 Med al'seende pá h-bortfallet 511- Kock TfF NR

1) Dcssa bädn sanare former saknu allt stöd i det {Наде sprâkct.

L') Detta är väl summa Ställe, snm i11- 15155 skrìfves Diula (E. XI\`:s

uíimuds dombok s. 174).

3) Den канав nnmem Límgbrfr, Hjortsbärga-ůn ш. 111.

4) Jfr gůrdnamnet DjuSa. Бытии, ůl' 1391 skrìfvel j Diusum

(Dipl. dalck. 3:17), som kan utgâ friul ett dyhus~ uller dy-OS.
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7: 306. Julen är för отд: oblik kasns af ett 'Ju1e; jfr under

назван, Unan o. s. v. __

Julen ju‘1en (GS 3 O 39), liten sjö i Sandsjö sn, Konga

hd мы. I saknad at' ‘zildre former kan om namnets 115111011

ning intet bcslänit s'ágas. Det bör väl emellertid sammanhällas

med Julsjön i Oxabäcks sn, Marks hd Vg. (GSl V 37), ock en

likabenämnd sjö, hvars namn skrifves__Hjulsjön, i Hjulsjö sn,

N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. (GS 2 О 31). Till Julan böra

de sannolikt ej föras. Snarast höra namnen till hjul, fsv. hiul,

bvaraf átskilliga nordiska ortnamn bildats; jfr t. ex. ä.nsv.

Hijulebeck (Dipl. dalek. Reg), fsv. Hiula (in Hiulum) frän :ìr

1404 enl. SD NS I, nu Jule i Utby sn Vg., samt fno. iHìolœ,

1111 Hjol (Rjf'gh NG 2: 5). I эй full löreligger här ett jämförelse

namn, som syftar pá нули-11115 forln, ai' samma art som Spiken,

аршин o. s. v. Om ett norskt vattendragsnnmn Jul- se Rygh

NG 15: 289. ‘

Jnngfrutjìirn, Se Sibrisscn.

Jnten. _.

1) ju4ten (Thani Link. s. 404, GS 3 O 35), Шеи sjöiVists

sn, Hanekinds hd Og.

2) äldrc form al' вещи-е leden i de sjönamn, som nu lyda

M1111-, Väst- ock Östjutten; se närmare under запев. '

Namnet är, pá grund al' att iildre former saknas, synner

ligen màngtydigt; det .ììr ej ens s'ákert, om ook sannolikt, att

de bäda namnen äro etymologiskt identiska (se under днищ-11).

Dock torde det vara säkrast att föra dem till ватта stam, fsv.

iût», livaraf лицеи: fnktiskt ockusälunda vál ät'ven завет bil

dnls. Af denna, :if mig blott frůn Og. kända, sjönamnsstam skulle

вшивая de sinsemellan identiska sjönnmnen Juten ock Jutten,

Затею ock Juttern llafva nppkommit. _.

Jnternl (Gjntern Tham Link. s. 478) Stjärnorps sn Og.;

чан etymologiskt identiskt 1ned‘Juttern, se d. о.

Juttell _ sä lyder nuinera enligt tvâ uppgifter senare leden

i följande tre sjönamn frän Risinge sn, Finspänga läns hd Og,

som vi lämpligast i detta snmmanhang belmndla:

Väetzr Gjuten, Östzr Gjuten Landtm. Cont. karla öfver

Söderlnanland с. 1750; Vestgjuden, Östgjuden Lotter Charta

l) Akccntuppgift lmr ej lcmnats.
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öfver Östergötland 0. 1750; östgjuten, Melgjuten, vnstgjuœn

Broocman 2: 440 (1760); Öst, Melgjuten Wangel Risinge Sokn

s. 12 (1764); V., M. ock Ö. Tjutten Hermelin 1810; 6st-, Vest,

Meltjutten Widegren 2: 135 (1818); Чем-"0011 Mellan-Tjutten

Tham Link. s. 36; Tjutten__Ridderstad Osterg. 2: 138; 61-11-,

Hallam, Чем-‘151111011 GS 3 0 34.

Det 111101551- ai' denna lista, att den 1 yngre tid uppträdande

former Tjutten bildats депеш i'elaktig upplösning ai' samman

sättningarna Väst- ock Östjutten ock sälunda äfven kommit att

anvììndns om Mälljutten. Formen Mälljutten tillhöl' emellerild

icke allmogens spräk: namnet uttalas enligt uppgift Mäljuten

eller Mäjuten (d. v. s. инд-5111011). А11 dock nammët Tjutten

icke blott iii' en pappersform, 111111131:- af вёл-апатит Tjuttorp

(ей äfven uttalat af allmogen) vid Västjutten. Om detta namns

äldre former har jag mig tyvärr intet bekant. Ниш som hälst

beror formen pá summa i'elaktiga upplösning af namuet Väst

jutten, snm nyss omtalats. Föga snnnolik är nämligen en nm

vänd förklaring: att sjöarna älst hetat Tjut(t)en, 111701111- pá ana

logt sätt Jut(t)en uppstätt, hvilket паша sedel'mera äfven kom

mit att begagnns om Mälljutten. Вёл-1111‘ kunde visserligen 350

пашпе1 Tjutingen tala, men en blick pâ formerna ofvan torde

visa det osannolika 1 ett dylikt antagande. Vi ntgä alltsä frän

ett äldre Juten (311- uppgiftel'na à Landtm. Cont. капа, hos

BnoocMAN ock WANGEL). Formen med d hos Lo'rTER beror tyd

ligen pä tryckfel. Detta Juten bór väl identifìeras med det

likalydande östgötska sjönamnet ofvan. Men under det att detta

senare bibehâllit sig oföl'ändrat till уди-а dagar, har det Fórra

pá grund at' stiillningen som senare led i en sammansättnìng ег

hällit kort stamvokal. 111- för öfrigt t. ex. fsv.Wœtingei Uppl.

ook Sdml., nn штанге (81) NS 2:182), ock fsv. птице, nu

Vittinge Uppl. (SD NS 2: 209).

Vi öi'vergà sà till namnets härledning. Som formel' frân

medeltiden sakuas, kan man ej veta, om ordet ifsv. börjat med

gi, hi, 1i eller i. Hal' den älst uppvisade skriíformen med gj

gamla anol', torde ordet böra ställas till det 1 norska ortnamn

ingàende fno. ’gjóta ’längsträckt f`órdjupning i jorden”, fìnl. dial.

gjuta ’sank dáld (Vendell PPm.), till hvilket väl äfven en mut

svarìghet uppträder i ortnamnet (зуда V. Sallerups sn Skä.

(Falkm. s. 42); ‘111- med afseende pá betydelsen sjönamnet Kösen,



XX. 1 Jatten-Juttern. 275

som antagligen ё: решки: med Шива. Se äfven (змеи ock

där anförda namn. Ofriga teoretiska möjligheter äro t. ex., att

namnet innehâller sv. dial. ljut/er ’fuV (S. Möre), isi. 156123111

gäende i no. Ljotaaen, hval'om Будь Personnavne s. 1751, eller

mbt. Шиве ’munter, frech’.

Emellertid torde det som nämnt vara försìktìgast att icke

skilja. de nu behandlade tre östgötanamnen fl'ân det бате, fsv.

stam Iut1, till hvilket vi nu öfvergà.

Зачет зиъ‘ъегп (Juttern Lotter e. 1750, Crœlius s. 37 [1774],

GS 3 О 36; Jut Hermelin 1818), ganska 5101- _ejö i Djursdala

sn, Sevedes hd Klm., pá. gränsen till Kinds hd Og.; enligt upp

gift synnerligen naturskön. Sjönamnet innehälles i sockennam

net шипами (kyrkan är belägen vid sjöns sydligaste ända).

Detta skrefs är 1422 динам", 1466 ock 1480 Jwrsdaal, 1500 Jwrs

dels, 1571 Jursdalaâ Namnet är bildat af sjönamnet ’Inter pä.

samma sätt som fsv. Ingelsdaall, nu Yngersdal, af Yngaren.

Еву. 'Iutsdal öfvergiek till 'Iuösdal pá grund af ställningi

svagt bitonig stafvelsef" ook sedermem till Iursdal, liksom

'Iuösêôs (татар) till Iurserss. Bäda dessa ljudöfvergängar äro

väl att anse som dialektiska. Man hade alltsä att utgä frän

en mask. a-stam Iüter, gen. Iuta. Jfr namnen ä. de närbelägna

sjöarna Nimmern, вязнет, Ämmern (likaledes med akc. 1).

Men utvecklingen kunde äfven ha val-it 'Iutrs -› ‘Iuörs >Iurs,

i hvilket fall r snarnst hört till stammen. Vi ha bär för oss ett

namn som säkerligen tillhör det älsta Шве‘: af de svenska 536

пашпеп. Jag ställer det samman med lit. шага ‘11111’, avest.

зоба. ’gewässer’, sskr. ódma. ’ŕlut’, sskr. дави ’quellend, wal

1еш1’, hvilka samtliga. Каппа utgä. frân en V eud. Hit hal' man

äfven fórt det säkerligen slaviska ñodnamnet oder, polska

осн-а, äldre Odom", hvilket вшивая. helt enkelt skulle betyda

1) Jfr äfven fht. ’Lieznio, nu Liesing (md durran Lieznioham»

ŕrän àr 1002), \'. Grienbcrger MdIföG 19: 526.

2) Styíïe Un.2 s. 184.

3) Vadst. k1. jordeb. s. 120-121.

4) Forssell Sv. 1571, s. 222.

5) Л: analoga fall hos Nor. Aschw. gr. ё 266; se äfven Kock Fev.

Ijudl. s. 45.

s) Nor. Aschw. gr. ё 257 aum. 5.

7) Se Egli Nom. вводи: s. 663.

Sv. (шиит. XX. 1. 18.
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’vattnet’. Detta gamla ord för танец’ kan utgå från en två

stafvig basis ewed ock sålunda vara nära besläktat med den

ieu. rot wed, som ingår i Щиты-111; jfr i fråga om betydelsen

sjönamnen Maren, пашен, Unden. Etymologiskt identiskt med

лишат är väl det förut omtalade дают ock — så när som

på r — äfven диван, Jutten. Dock må för Juten 1 ock Ju

tern detta antagande göras med en viss reservation: dessa båda

sjöar äro åtminstone nu for tiden så obetydliga, att man knap

past vill tillmäta. dem en betydelse, sådan som den ofvan anta

gits for de stora sjöarna лишат ock лицеи (= Juten 2). —

Fsv. ‘шпаг, gen. 'Iüts (eller тат).

Jädern, Se Judar-en.

Fsv. Тюрге, sjönamn; ‘парт, ånamn, se Jin-en.

Jäfvern (SGU Aa 83: 8) å geologiska kartbladet Vreta

kloster Og. Sjön är mig for öfrigt obekant, men (less namn

har intresse därför, att det sannolikt innehåller samma, annars

ej i namn å svenska vattendrag uppvisade, stam som no. Gje

varvandet, hvilket tycks förutsätta ett äldre ‘адепт, isl. ’Geur

(utan omljud såsom Aspir, манит о. s. v.), af älfnamnet Gef,

nu Jøv ock längre upp Jæv (Будь NG 2: 132, 3: 75). Al' samma

stam kommer äfven no. sjönamnet Gjevden med samma afled

ning som t. ex. sv. sjönamnet Öfden. Вши anser det möjligt,

att älfnamnet hör till дева. ’gifva’ ock betyder ”den gifvande'.

För öfrigt är det ingalunda säkert, att i gårdnamnet GM

versnäs Hälgesta sn Sdml., år 1354 skrifvet штанин (SRP nr

188) ock år 1410 Gewersnæs (SD NS II), värkligen, såsom

Lundgr. Sv. lm. X. 6: 86 antar, innehâlles mansnamnet ‘сапы.

Кап icke här föreligga ett gammalt namn ä. Hälgestaviken, mot

svarande det nyss omtalade fno. ‘веет? Däremot ingår detta

personnamn i det årfl1413 omnämnda заемщики, nu Gäfver

sta Borg о. Löts sn Og. _ Fsv. 'Gæwir eller (enstafvigt) 'Gæwer?

Jägern ‚будет (Tham Nyk. ss. 18, 314, GS 4 О 33), lång

ock smal sjö i Floda sn, Oppunda hd Баш]. För den uppfatt

ning, som jag a priori bildat mig om härledningen af detta

namn, erhöll jag vid en närmare granskning af kartan ett starkt

1) Jfr Persson VVz. s. 47, Hirt Ablaut s. 133. Anf. arb. s. 101

för HIRT lit. andra till ieu. awë ’b1âsa’; som det synes, utan tillräckligt

skäl.

2) SD NS II; se Lundgr. auf. st.
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stöd. Jag antog, att namnet uppkommìt genom sammansmält

ning af prep. i ock sjönamnet Hàgern, bekant frän Klm. Nu

ligger vid sjön gärden наветы. Detta namn är УЗЫ ett af

de mänga gärdnamn pá bo, äldre bodha, som bildats af sjö

namn. Sjön har alltsä. i i'lldre tid sannolikt hetat Hœghre. Af

iörbindelsen i наеди— har i Jäg- uppstätt, pä samma sätt som

i haal туш-35.11 till ijäl; jfr under Iväg, ловец. Det vid sjöns

поп-а 'ande helägna стеганая (лазил-9111125) har möjligen äfven

nâgot samband med sjönamnet, i sà fall i dess yngre form med j.

Snarast är ш! dock namnet etymologiskt identiskt med det under

Jifvern omnä-mnda gärdnamn, Som är 1410 skrefs беты-впав.

Jâlken, Stora.1 (GS 4 O 33) St. Malms sn, Oppunda hd

Sdnll. : Jälksätter. Samma sjönamn förekommer äfven i Garpen

Шах-38 sn Dalarna (GS 3 O 30) : Jälken. Af de möjligheter, som

erbjuda sig att f_örklara detta namn, föredrager jag den, enligt

hvilken namnet {Вт-шепнет ett urnord. 'el(x)ka.-R. Detta anser

jag vara en k-utbildning af roten i fht. ëlo ’gul, gulbrnn’ ook

identiskt med det hittills etymologiskt olöl'klarade sv. dial. jälk

'häst’, isl. jalkr ’vallack’, hvilket liksom sà mänga andra djur

ock i synnerhet hästnamn innehäller en fárgbetecknings. Af

samma stam kommer 'afven sv. dial. дыша, isl. дамы. Dà sá

lunda dentalutvidgning af roten faktiskt íörekommer, kunde det

synas vara lämpligt att hit äfven föra sjönamnet Jälten; emel

lertid bör detta mängtydiga namn hälst lemnas ur räkningen.

Ofriga nedan behandlade namn pä nordiska vattendrag af den

likalydande stammen iœ1, ial- torde däremot icke böra ställas

hit (se nedan). Med afseende pá bildning ook betydelse jfr

Falken (Falken : ty. falch ock f ht. falo = Jälken : isl. ‚тапи

l) Uttalat Hásgerboz. Ей: annat паша pä garden ё: Vigersbärg,

i mantalslängden skrifvet Vegersberg.

2) Sjön var obekant för min meddelare. Trots на förfrägningar

har jag ej kunnat erhálla m'lgon upplysning om densamma.

з) Jfr med nfseende pa sáväl betydelse som ailedning nyisl. brl'mka.,

панка, mùska., шибка ’benämningar pá ston'; ty. falch 1ко’ : adj.

fam, Еву. mike ’můs’ : sskr. méçaka.- ’mörkblů, mörkfärgad7 (Uhlenbeck

РВВ 20: 328), fht. belihha, ty. belohe : germ. ‘bala- ’hvitf (Schröder

ZfdA 35: 238) о. в. v.

4) Hellqu. Ark. 7: 143. Till grund för Ordet ligger шпионы: ett

{адамант med samma Шедшие soin lit. baltes, венце, rustas; jfr

germ. golp- (se Kluge Nom. stammbild.2 ё 187 anm.).
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ock fht. elo). Liksom nu Falken möjligen närmast har ett

ánamn ‘Fala(n) till grund, kan äfven лапши vara en atledning

af ett ânamn ’Jäla(n) (= Jálaân Vg.), i hvilket fall de bäda

färgadjektiven egentligen använts om äarna. Häremot talar

dock, att säväl Falken som лишен hafva direkta motsvarig

heter i näl'a besläktade sprâk. _ Ре". ‘пашет.

Jällunnen jalßlun2nen (Jällunen 1758 Wieselgren 3:95;

Jällunden Hermelin 1809, GS l O 38), tämligen stor sjöi

Jälluntofta sn, Västbo hd Smäl. Sjönamnet ingâr i socken

namnet, hvilket är 1268 skrifves Jaeluntompta (in jœluntomptom

Styffe Пи.2 s. 157). Dä detta sjönamn till senare led har det

оп! for ’sjö’, som ingär i Unden, Unnen, fár det ej utan

vidare identifieras med gärduamnet лиана Gryts sn, Daga. bd

Sdml., àl’ 1329 skrifvet давший SD IV, âr 1402 i Yfra. 32511111

dom SD NS l. Gärden är belägen pá en halfö iBäf'ven1. Jag

anser namnet Шаг hafva beteeknat denna halfö (eller ö) ock

vara detsumma som fno. Jalund, левша, n_u дешев, som

ursprungligen тат en ö (Rygh NG 1: 358). Andelsen »und i

dessa bäda ord har en Не“ annan upprinnelse än den senare

leden i sjönamnet Jällunnen (se utförligt om atledningen undi

önamn Bugge Ark. 6: 241 tl). Däremot är det ju sannolikt, att

dessa. ord hafva samma lörsta led. Вши afleder önamnet Ja.

lund af fjordnamnet Jali?. Möjligen har i fno. äfven funnits

ett fjordnnmn Jalsiß, hvilket та! äfven fâr anses vara stam

besläktat. Samtliga dessa ord böra till den rot e1 (ol) ’skrika,

tjuta’ o. d., som ingâr i isl. 1а1шг(зе.1ё1пшгеп),512610103»); о. s. v.4

Betydelsen "ох-е alltsä densamma som i mánga andra sjönamn

адепт Bjälmen, Galmaren, Järmen, Kärmen, Jälmaren, выше

gallen, Tjutingen о. s. V. Däremot torde Jälken ock запев

lämpligast böra {ёж-Наша pá annat sätt. Om senare leden se

Unden, Палец. Namnet skulle alltsä betyda ’stormsjön' l. dyl.

Den fsv. formen Jœluntompta mäste utgä frän ett äldre

'Iœlunda- eller ‘Iœlunnatomptzu (Шт tredje stafvelsen synko

1) Har det á hnlföns попа ända belägna Gillingsudden i Шахе

:id hetat Jàlundsudde? Jfr sjônamnet Hulingen ‹—— 'Hu1under.

2) Rygh Stud. s. 30 snm.; jfr Munch Saml. afb. 3: 151.

3) Bygh Stud. s. 39.

4) Persson Щи. s. 245. I âtskilliga sv. fogelnamn har Lìdén Ark.

13: 31 f. funnit samma rot.
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perats enligt kända 1115111‘. Dä i yngl'e tid formen левш

natoñta uppträdel'2, beror denna pá anslutning till sjönam

net ‘выпав eller ’Iœlunne. Om sjön i fsv. tid hetat ‘111111111

der, bade sockennamnet lytt ‘Iœ1un(d)stompta _ därom kan

inte-t tvifvel räda.

Jälmaren j31"mar(e)n2 (’litlls meridianum пищала’ [1167

1185] SD 1: 91; i Iœlmans sund [1384] SRP nl' 2020; i Jœl

mans sende [1407] SD NS I; i люмпен [1410] SD NS II; Jœl

maren [1502] Stylfe Bidr. t. Skand. bist. 4: 318; дышал-ел

[1540] G. Izs reg. 13: 40; i Jelmnren [1561] Djurklou Sv. lm.

1: 556; Jelmer-en [1562] Silf'verstolpe E. XIV:s nämnds domb.

s. 73; Шпицы-ед frän slutet af 1500~talet? SD 1: 608; Hielmer

Blaen _2: 20 [1663]; шашни-ед Tnneld s. 58 [1741]; Hjälmaren

GS 3 O 32 ook 33), en at' Sverges störl'e insjöar, Nke ook Sdnll.

: Jälmarsbärg, Jälmarsholm, ливанцы. Ordet anses vanligen

vara samnlansatt med det gamla ordet mar, isl. marr- т. ’sjö,

bat" (se Maren); men de ‘úlsta uppvisade formel'na at' nanlnet

tala. bestämt met ett dylikt anfagande. Ialmans eck Iœlmans

synas vara regelbundna genitiver i best. form afee n-stsm

Ialme, Iœlme, eck detta är väl sâlunda sjöns namn iäldre fsv.

tid. Formen Ialmans (1167_1]85) förtjänal' särskilt beaktande

pá grund af sin höga älder; jfr andans, pavœns (VGL I). Man

kan äfven jämföra det fsv. sjönamnet Widhman (se ’Yidhme).

Skulle emellertid det visa sig vara allttör osannolikt, att заще

rade fermer bär ingâ (jfr afd. II), bade man att konstatera

tillvaron af ett suffix -(m)an, om hvilket jag för öfrigt ieke

kan lemna nágot best'limdare besked, om än en eller annan

gissning skulle каппа vedervägas. Se äfven Kerken (: fsv.

Киевлянин).

Ordets bärledning förefallel' mig Езда i öppen dag. Nam

net 311 aflett af ett fsv. ‘ialmber, ‘iselmbex` m. = isl. jalmr ’bul

ler, stoj’, norrl. dial. jalm ’skrik, olät’ (Rz s. 295), no. jalm,

jelm ’klang’; jfr isl. jalma ’strepere, stridere, erepare’. Det är

sälunda rotbesläktat med de under Jällunnen behnndlade ort

namnen. Möjligen innebäller sjönamnet Андах-ан en obruten

1) Om denna fsv. synkepe se Nor. Ascllw. gl'. ё 156 ос]: där

citerad litteratur.

ál) Styffe Un.2 s. 157.
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form af samma grundord. Abstrakta ord med afledningen m

ock betydelsen 'larm, skrik o. d.', alltså analoga med isl.ja1mr,

ligga till grund för flera andra svenska sjönamn såsom вды

men, ваннах-ел ock väl äfven Kai-men. Den för dessa sjö

namn gemensamma betydelsen är 'den hvinande sjön, storm

sjön'; jfr för öfrigt Ommen, 0pen, вин-"шепнет, ‘шпицев.

Att namnet, som det synes, under 1400-talet, erhöll 'andel

вен -aren, torde icke bero på invärkau från Mälaren, där denna

ändelse först senare tycks ha stadgat sig. Att redan vid denna

tid ett suffixalt -ar- kan uppträda äfven i andra sjönamn, visa

fsv. Hallarsø (1404): Hallar-en samt möjligen äfven шах-513041115

(1334), hvarom se under Öjaren. I regel är det sjönamn på -ir

som i yngre tid antagit ändelsen -are; jfr det analoga förhål

landet med appellativerna på -ir såsom пеки, myx-pir о. s. v.1

Föga sannolikt är, att i дышал-911 ombildning ägt rum i

anslutning till sbst. mar.

Om det sjönamn, som GS 2 V 34, Boh., skrifves шепнет“

net, äfven har samma grundord som дышал-ед, kan i saknad af

äldre former ej afgöras. Det kan höra till fno. älfnamnet

Hja1m(a)2 _ eu härledning som däremot för дыши-аи natur

ligtvis är oantaglig. Den af Bergström Sdml. ortn. s. 2 före

. slagna sammanställningen med il (stor-mil o. d.) kan af ljud

liga skäl icke häller akcepteras.

дыши: jä13nan2, af allmogen uttalat »jäìrnam d. v. s. ‚та-пап

(Gäman Hermelin 1802; Gählnan Radloff 1: 13 [1804]; Jällnan

Tham Sthm s. 14; Ливан GS 6 O 31), lång, smal sjö med

branta stränder i Rö sn, Sjuhundra hd UppLzJalnsättr-a. I

saknad af gamla former kan jag icke med någon slags be

stämdhet yttra mig om namnets ursprung. Kanske har man

att utgå från ett fsv. sjönamn 'Gæ11andi:fsv. дюна. 'skrika';

jfr de i så fall besläktade ock likbetydande Gallen, впиши-ед,

Gallen, Skrikegallen. Detta kan tyckas som en blott lös giss

ning, men formen är som vattendragsnamn ingalunda uppkon

struerad. Ordet tycks nämligen ingå. i gårdnamnet этапам

ьосша från år 15003, nu Jälnebo, Högsby sn, Hanbörds hd

l) Se för öfrigt afd. II.

2) Om detta se Будь NG 1: 218.

3) ‘Гады. kl. jordeb. s. 137.
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Klm. Vidare erinras om forsen Fslaväpi i Dnjepr, enligt V.

TnoMsnN = Тет. *Gaellandi?, hvarom se under нашел. För öfrigt

erbjöde med afseende pá bildningen de fsv. ungefär likbety

dande sjö- ock änamnen Lyniendi ock Byniandi goda paral

leller; se Lonen. Underl Villen omtalas ett Тет. gârdnamn Wel

lande, som tycks förutsätta ett pá samma нём bildat vatten

dragsnamn. I Norge äro fors- ock älfnamn af denna form

ytterst vanliga (se Rygh NG 3: 70). Se för öfrigt bär längre

fram under art. ‘шпинате ook ‘Зинаиде, där liknande vatten

dragsnamn bebandlas. __

‚Имен jansen (Hjelten GS 3 O 37) Ingatorps sn, S. Vedbo

bd Smäl. Detta 0rd 311- synnerligen mângtydigt. Det kan vara

ett jämförelsenamn, bìldat af fsv. швеи; n. ’tvärstyeke pä ett

svärdsíäste’ oek syftande pä sjöns form (Будь NG 3: 59; jfr

Kloten). Man kunde äfven tänka sig en af nägon bland de

ungefìir likabetydande rötterna. el- (jfr Jüllunnen), ghel- (511- Gal

maren) eller kel- (jf'r fno. Hjœlsjór) uppkommen dental utvidg

ning а? samma art som sjönamnet Östen : Ösen. Om ordet

börde till ieu. V kel, mbt. hël ’ljudande, gäll’, isl. щам ’tala’,

шашл- m. ’tal, kamp, strid', vore det эй gott som identiskt med

gr. aálaöo; m. ’larm' -› germ. ‘helta- —› fsv. ‘шаль. Kanske har

rent af nägon del af den депеш sjön ñytande Brusan кант

med det ungefár likbetydande namnet лавы 1. Hiœle, hvaraf

dä лакеи bildats som Öeten af ánamnet Ösan. Slutligen kunde

namnet vara uppkommet af prep. i ook den vanligaai.v sjönamns

stammen Ält- (se Шиш, Älten); jf'r ловец, Jägern. Jag skulle

snarast vilja íöredraga denna tolkning.

Jämnnsjön, se Sliltten. __

датами jämstargn (GS 5 O 331), Щеп sjö i Vârdiuge

sn, Oknebo hd Sdml.; УЗЫ <- i Акты-ел, af samma stam som

ingär i det ytterst панда sjönamnet Ämten; jfr med at'seende

pá bildningen under довел, Jägern.

Jären l. Лёт.

1) Jem (Сменив ss. 7, 134 [1774]), säkerligen samma sjöi

Запада sn, Aspelands bd Kim., som nu kallas ock skrifves Jarn

sjön. Att emellertid detta icke varit dess gamla namn, fram

gär tydligt af soekennamnet Jurada., hvilket är 1337 skrefs

1) Väl summa sjö, som i SGU Aa 121 39 kallns дешев.
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лапша, är 1392 Jœrödha (Höjer 2: 373) samt 1401 Iœredha

(Styñ'e Un.2 s. 183). Kyrkan är belägeu vid Järnsjöns бета.

strand; att sockennamnet är (medelst sbst. ed, fsv. ер п.) bildat

af ett шаге 1151ш11 pä sjön, som saknat n i stammen, ёл- höjt öfver

allt tvifvel. Annu längre tillbaka i tiden har namnet antagligeu

lytt ‘партера, hvaraf blifvit Iœredha, liksom fno. Jqörudalr gìfvit

дал-911111 (âr 1370 enl. Rygh NG 1V. 1: 210). Sjön har sâlunda

sannolìkt hetat тверд-е eller 'Iœpar ('Iaßpur)1 motsvarande no. 111856

namnet Jaren, hvilket Будь Stud. s. 60 ställer till ìsl. забыт,

samt ä.n0. gärdnamnet Jaderen, Jerenn, för hvìlket Будь auf.

st. lägger ett fjordnamn med ватта härledning till grund.

Vidare el'inras om Jädran eller лад-9,511, fsv. ‘парю, namn pä

en betydlig ä, som flyter депеш Oßklebo, Järbo ock Högbo smal'

Gästr. ock som gifvìt namn ät gärdarns, Järbo ellel' Jàderbo

samt Jäderfors. Numnet й: etymologiskt identiskt med fno.

älfnamnet Jaöra2. Grundordet i dessa namn 511- det i svenska

ook uorska ortnamn synnerligen vanliga f'sv. шарит, fno. забыт

ш. ’kant’, fht. ëtar Жанн’, nht. dial. etter ds. Hvad säl'skilt

den ofvannämnda ân Jädran beträífar, bildar den _]mder sitt

lopp en mängd krökningar ook skarpa böjningar. Afven sjön

Jären har {Мг пашп pá grund af sin Канада form; jfr under

наглец, Trehörningen. Samma ord ingär för öfrigt t. ex. i ort

namnen Jära, шаге Jedra (1540 enl. Styiïe Un.2 s. 111), gärdi

Mulseryds sn Vg., диванах-цена (14403, nu лампы, 511141661

lunda. sn Nke, sockennargnet пары (1314) Sdml. о. s. V.

2)4 (Garen GS 2 О 36), Шеи sjö i Höreda sn, S. Vedbo

hd Smäl. Här saknas all vägledning i form af äldre skrif

ningar о. d. Härledningen är väl dock snarast densamma som

af Затеи 1.

Formellt möjligt är ju äfven att Юга desea 0rd till ett fav.

‘пека, motsvarande isl. ’jara ’sand’ i Eddans jQruvQllr ’sandfält';

jfr dvärgnamnet Jari (Vgluspá v. 13, BUGGES uppl.), hvìlket jag

anser höl'a hit pä grund al' det- föl'egäende Aurvangr. Denna.

1) Don i förbindelse mod sjön stůende Jämforsen har sàluuda. upp

kalluts oftcr sjön; ůtminstone har n- sitt ursprung fràn sjönumnet.

2) Om dotta se Будь NG Indl., 2: 175, 3:268.

з) Vadet. kl. jordeb. s. 228.

4) Sjön var för min meddelare frän orten obekant: möjligen har

numera namnet kommit ur bruk.
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stam àterfinnes som bekent i fht. ero, isl. деп/е (se затем),

sv. jord о. s. v. Betydelsen vore i эй fall analog med deni

sjönamnet Sännen.

Men Jären 2 kan ватт-1131713 äfven utgâ frän en stam med

g. Samma möjlighet föreligger i fräga om namnet pá denl sjö,

spin nu kallas Gáringesjön (Thani Nyk. s. 20, GS 3 О 33)

0. Vingäkers sn, Oppunda hd Sdml. Namnen вшивания ook

Gäringstorp, gàrdar (torp?) vid sjön, visa antagligen hän pä.

äldre sjönamn 'Gœringer eller 'Jœringer (ung).

Att i fsv. en älfnamusstam Gœr- funnits, synes mig fi'amgä.

at' gärdnamnet Gœrodal (SRP nr 709), nu абхазы. Tjärstads

sn Ög., som väl máste innehálla ett älfnamn Gœra.

Järfveln jin'veln1 (Gervelen Tham Nyk. s. 18;Gerve1n

därs. s. 305; Jerfvelen GS 4 0 33) Lerbo sn, Oppunda hd

Sdml. Namnet synes vara en añedning af ett fsv. ‘iœrve = isl.

‚топе m. ’sand, grus; sandbank’, no. зане, jerve,j¢rve’grushop,

stenig mark о. d.’; se besläktade ord nedan under Jin-en. Jfr

med afseende pä betydelsen under вымыл, Mnlsnan, Sinnen.

Kanske är äfven Järfvasjön (GS 1 V 37) Öxabäcks sn Vg. att

Юга hit. Gärden Järfva. Solna sn Sthlms län, omnämnd i be

rättelsen om slaget vid Brunkebärg 1471, kallas i fsv. tid Yrva,

motsvarande (Litla. ось Stora) Yrwe Sollentuna hd Uppl. f'rän

1409 (SD NS II). Här föreligger sannolikt en i-afledning (irwi-)

af ватта stam_erw. Ett fno. sjönamn ‘Jeríir ansättes afRygh

NG 14: 341. Àfven mä. erinras om sjöuamnet Агнец, ehuru

detta kanske snarare hör fórklaras pä. ett annat sätt.

Венца i ook fór sig l'imliga härledning af пашем mâste

emellertid pä grund af bristande äldre former betraktas som en

blott gissning. Man kunde ju äfven тёлка. pá sammanhang med

tjärdnamnet Görvälln (med fsv. g).

Jагнец jär4ken (ja/idem; af en вшита. frän Fasterna sn uttalat

`;/.`1»_Ä~.m),(lex-ken Bureus Karts. 1626 samt ä кацап hOS Blaeu 2: 19-20

[1663], Tuneld s. 27 [1741], Lotter c. 1750, Radlotï 1: _14 [1804];

дал-кап Ihre Lex. lapp. s. XIX [1779]; Erken GS 6 0 31; мг

ten Blaeu 2: 17 [1663; tryckfeu), 8101- sjö i Edsbro sn, Närding

lmndra hd, ock Estuna sn, Lyhundra hd, m. ü. sznar Uppl.;

1) Ош akcenten har ingen uppgift lemnats; sannolikt uttalas namnet

med aki?. 2.
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»nedsänkt mellan block- ock grusmarker» (SGU Aa 94: 7). Stam

vokalen återgår på äldre æi, isl. ei; jfr målets Jázš'ar = Eirikr,

Jag-g 'ärg' : isl. eir o. s. v. Formen Erken, hvilken enligt upp

gift äfven skall förekomma (väl uteslutande bland de bildade),

uttalad med a-ljud, återger namnet sådant som det i riksspråket

borde lyda. Detta sannolikt uråldriga sjönamn anser jag vara

bildat af samma ord som sjönamnen Erlången, Ersjönl, näm

ligen af fsv. ër, isl. еп- n., hvars grundbetydelse varit 'malm",

dock har jag mig icke bekant, att Järken tillhört de sjöar, ur

hvilka i äldre tider sjömalm upphämtats. Om k tillhört sjö

namnet eller ett till grund för detsamma liggande urnord. adj.

‘швами, kan jag icke afgöra. I senare fallet bör med afseende

på bildningen sv. arg jämföras: detta ord är nämligen som bekant

egentligen ett adj. på -g- af samma stam. För öfrigt erinras om

parallellerna Järken (Erkan) : Erlůngen : Ersjön = Tjur-ken:

Tjurlången : Tjursjön = Virken : Virlången : Virsjön = (Р) Ör

ken : Örlången : Örsjön; jfr äfven Viskan : Veselången. Se

vidare Erkan, som väl har samma ursprung som лёд-кап, ock

Erlången.

I detta sammanhang må nämnas, att-för den händelse någon

möjligen skulle antaga gårdnamnet Jersjö vid Järkens nord

östra strand, Söderby-Karls sn, återspegla ett annat likabety

dande namn å sjön, alltså motsvarande ett isl. Eirsjór (= Er

sjön Vg.) — detta år 1409 skrifves Jarsyo, Jarez (SD NS II).

Ett dylikt antagande kunde alltså vara riktigt endast under den

förutsättning, att redan vid denna tid utvecklingen æir- —› Jar

törsiggått i dialekten. Onekligen ser det emellertid ut, som

om gårdnamnet Jarsyo innehölle ett annat namn ä sjön__Jä,rken.

Slutligen må erinras om Erkerna., öar i Vättern. Oar ock

sjöar ha som bekant synnerligen ofta samma namn; men om

något sammanhang här äger rum, kan jag ej afgöra. — Fsv.

'Erk(er), `}Erk(er). __

Järnbälgen jäßrnbälîjen (Järnbelgen GS 4 О 33), numera

mycket liten sjö i Floda sn, Oppunda hd Sdml. Sjön utgör en

liten räst af ett vatten, som att dömma af kartan i äldre tider

haft rätt mycket större utsträckning. Ош första leden af detta

namn se Järngůrden. Senare leden är densamma som i sjö

1) Jfr parallellerna nedan.
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namnet Smedbälgen. Summa ord__ingâ1' vidare i Тег. Bœlgsio,

nu выпив, vid B31135311 (GS 4 Q 35) N. Tjusts hd Klm (se

Bällen, slutet), nsv. Bälgsjön (2 О 32) Vstml.:Bä1gsjöboda,

Bälgvattenstjärnarna (l V 34) Dalsl.; det förekommer dessutom

under formen Belgen (bä14jen), fno. ‘вещица, som namn pä

insjöar ос]: sund i Norge (Rygh NG 1: 134). Samma. namn har

запасти äfven bnrits af fno. Baelgforssen (Rygh NG 1: 126).

Frän Buskerud i Norge har jag antecknat Baelgvandetl. Det

till grund liggande ordet ё!‘ natul'ligtvis fsv. bœlgher m. ’skinn

вбей, buk, bläsbälg', motsval'ande isl. belgr ’djurskinn Мах-аде:

med ouppskuren buk, skinnsäck, bläsbälg', got. balgs о. s. v.

I sjönamnet Smedbälgen ha vi naturligtvis betydelsen ’bläs

bälg'; i de öfriga namnen sannolikt ’skìnnsäck l. buk’. Jfr i

(гага om den senate betydelsen Магадан, Vâmbsjön (se Magel

ungen), i fräga om den form sundnamnet Sœkken (Будь Stud.

s. 67).

Järngàrden jaßmgvrçmen шиши) (Gs 3 ö 30) Björk

linge sn, Norunda hd Uppl., icke längt frän sjön Näfvergárden.

Första leden är sv. зам, fsv. iarn, _i_œrn n.; ji'r sjönamnen дёш

lmrfien, лёд-“36119, Järnfjärden af Ostel'sjön, Järndammen (GS

4 О 31), no. Jernaaen (Вуз!) NG 3: 435) Samt fl'än тузы ОШ

râde fty. папаша, Isanpach”. Fullt säker pá att i душка fall

ordet зап: ingâr, kan man dock ingalunda vara. Sá hör t. eX.

icke лёд-падёт: (G_S 3 O 37) hit (se Jaren); sannolìkt ej häller

дал-1151611 (GS 2 O 34 Vg.) pâ grund af den vid densamma be

lägna gärden Geraby, hvars шаге namnformer äro mig obe

Каша‘. Ош orden värkligeu 'ziro bildade af metallnamnet дат,

mä__ som paralleller (dock delvis osäkra) anföras: Blysjön (GS

1 О 32__Vrml.), Erlàngen (: fsv. ër ’koppur, brons'), вши/стат

(GS 2 O 34), Иван, ai' de sjöar, som kallas Malmsjön (se Mnl

men), vidare Ärtingen o. s. v. Om senare leden se-gârden samt

Jirnlunden slutet).

1) Jfr für Öfrigt Будь NG 3: 193.

2) GS l V 33 Svanskogs sn Dalsl., 1 V 32 stor sjö i Silleruds`

sn Vrml.

3) Se Fôrstem. 2: 857, som dock icke anser denna ‘(спящие nll

deles säker.

4) andra sidan kunde man erinra om den i summa socken, Möln

torp i Vadsbo hd, belägna Kopparsjòn.
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Sjön har i äldre tider haft en betydligt större utsträckning

ock då sannolikt burit ett annat namn (se натащи).

Järnlunden jäsrnlungden (Iœrnlundasyo (1386)1; Iernlun

den Blaeu 2: 35 [1633]; Järnlunden (лень) Lotter c. 1750, Her

melin 1810, GS 3 Ó 35; (sjön) лишила Сгафив s. 7 [1774]),

stor sjö i Vårdinge m. fl. `aznar, Kinds hd Og. Sjön har en

underlig form, höga, än bärgiga, än kulliga, ekbevnxna strän

der, är särdeles rik på öar ock räknas bland de skönastei

landetg. Namnets älst uppvisade form Iærnlundasiø kan an

tingen fattas som betydande 'sjön Iærnlunde', i hvilken hän

delse Iærnlunda- är en gen. definitivus, eller som 'sjön vid Järn

lnndarna's. I bådadera fallen blir grundbetydelsen ungefär' den

samma. Ett хам-лишае måste nämligen vara en n-stamsutvidg

ning af ett [вех-щипает ock betyda 'Järnlundssjöm den vid

латыша belägna sjön'. Att uppkalla sjöar efter vegetationen

à deras stränder är som bekant ytterst vanligt. Jag erinrar i

detta sammanhang först ock främst om Lundsjön (GS 3 О 36),

Lunnesjön (2 V 34 Boh.), штаты (1 V 32 : Lund Vrml.),

Lundetjärn (1 V 33 : Lund Dalsl.). Däremot är det ord Lun

den, som man i äldre källor någon gång får se som namn på

Hornborgasjön, felaktigt för Lon(n)en, af fsv. Lyniendi. Vidare

må nämnas sjönamnen пер, Le-, Opp-, Örlunden, hvilka dock

icke alla säkert innehålla sbst. lund, fsv. lunder. Af icke be

släktade sjönamn anför jag: напевы: samt Hanaren ock Hen

sjön, där jag spårat ett ord motsvarande ty. наш. Vidare kan

erinras om grek. bäcknamnet Nåt/.su : vépß; Чипа“.

Emellertid får det icke betraktas som fullt säkert, om också

ganska troligt, att det är den nuvarande betydelsen af ordet

lund som ingår i sjönamnet, ock att detta ord har afseende

på vegetationen kring sjön. Much ZfdA 42: 170 f. har fram

ställt en, som mig synes, synnerligen beaktansvärd härledning

af isl. шпаг, hvilket han anser stå i afljudsförhållande till germ.

land ~ sv. dial. linda ’brachfeld’ (<- 1endh) о. s. v. Betydel

1) Styfie Un.2 s. 189. 2) Tham Link. s. 28.

a) Det är mycket sannolikt, att dessa »järnlundarr betraktats som

heliga eller varit hedniska gudstjänstplatser. Om heliga lundar vid

vattendrag se Hyltén-Cavallius Vär. o. vird. 1: 138; jfr Lundgr. Hednisk

tro s. 48, Nordlander Minnen s. 27.

4) Fick Bezz. Beitr. 22: 44.
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sen Чипа’ utgår närmast från den af ’freier platz, eingefrie

digtes land’. Jfr i fråga om betydelseutvecklingen germ.

'lauhaz 'niedriges gehölz, hain' ~ lit. laukas ’freies feld'1. Dà

nu sjönamnet „Таиландец utan tvifvel är mycket gammaltg,

kan man väl tänka sig, att det är den äldre betydelse af lund

som här uppträder, ock man finge alltså en slående parallell

till sjönamnet линзах-деп; jfr äfven Totten. Namnet vore isá

fall snarast att betrakta som ett slags jämförelsenamn :sjön har

betraktats som ett så att säga inhägnat —— fridlyst ock hälgat

_ område; jfr Häljen. Detta alternativ betraktar jag dock som

en ganska svag möjlighet. Hvad som framför allt bestämmer

mig för att i sjönamnet защищен, fsv. Iærnlundasyo, se en

atledning af (resp. sammansättning med) ett ‘заел-щипает, som

har afseende på strändernas skogar, är den omständigheten, att

analoga bildningar äfven annorstädes äro påvisade inom de ger

manska språken. Jag erinrar först om det bekanta ställeti

Voluspá str. 405: :Austr sat in aldna ,/ i мамбы, där ett isl.

jarnviör ’järnskog’ ingår. Detta ord motsvarar fda. Iarnvith,

hvarmed danskarna i 13zde århundradet benäninde det landskap,

som var beläget söder om Eckernförde till Levensau. Samma

ord ligger till grund för isl. jättinnenamnet лампада. Ett direkt

synonym till fsv. 'iœrnlunder är det i nordtyska medeltids

urkunder omtalade Isemlo (= 'Isarn16he), hvilket af Müllen

hofi' D. altertumsk. V. 1: 123 till betydelsen sammanställes med

isl. járnviör. Ett annat är det i samma uppsats (s. 122) be

handlade fsax. skogsnamnet [вы-11110. Ordet järn, isarn i dessa

namn har säkerligen afseende på skogarnas mörka ock vilda

natur (se Müllenhofl' auf. st. s. 123). Att samma foreställningssätt

varit rådande äfven i Sverge, visar sålunda namnet Jarnlunden.

1) Denna etymologi af lund. bör kanske föredragas framför den af

Lidén PBB 15: 521 framställda.

2) Ordet järn är visserligen — utom all fråga — ett keltiskt lån

ord; men ett mycket gammalt sådant; se närmare Much ZfdA 42: 164,

Schrader Reallex. under Eisen. Järnet anses ha uppträtt i norra Europa

omkr. 4-5 årh. f. Kr.; se Schrader anf. arb. s. 199.

3) Enligt BUGGES uppl.

4) Af Müllenholï D. altertumsk. V. 1: 80 ändrat till Ísarnvipe.

Metriken nödvändiggör dock ingen ,ändringç jfr i samma strof: »i trolls

’ 3- x).bami» (x J- l 6 х) eller prymskviöas »ok hagliga» (х ч
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Den i N'árikes Alleh. 1899, nl' 40 framställda förklaringen

lil' af spràkhistoriska ВЫП oantaglig.

‚Ты-911011, se самке...

Järten jäŕten (Hjerten Hermelin 1810, Tham Link. ss. 34,

8_99; Gertsjön GS 3 O 34) Hällestads su, Finspänga läns hd

Og. : Gertorp (äi'ven skrifvet Hjerttorp). Detta sjönamn inne

hâller enligt min mening stammen i fsv. ‘ваг, 181. цент ’spjut'

ook beror pâ sjöns ntpräglat spjutlika form. Pâ grund afan

slutning till gärdnamnet Gertorp har sedermera ett t inkom

mit i sjönamnet. Jfr biformen Hvitten:Hvi_ttorp:sjönamnet

Hviten. Hvad Ger__sjön (GS 1 О 37 Smäl., 3 0 31 Vstml.) ook

венчают-цв. (3 O 31 Vstml. o. Dal.) beträñ'ar, ser det äfverl

pä grund af dessa vattendrags form ut, som om bär samma 0rd

eller det darai" bildade fsv. gere, isl. ваш m. ’kil, kilformigt stycke’

(jfr sv. dial. Rz), fht. __gêro ’kilf'ormigt styeke tyg l. laud’, ty.

gehren ’sköte' ingár. Afven i Norge finnas med fno. gein- sam

mansatta ortnamn, där Ordet tycks ha. haft funktionen att ut

tl'yeka nägot kilformigt (se Rygh NG 3:73 f.). Sjön kallas

enligt nppgift äfven лёд-1113611, tydligen en yngre sammansätt

ning. Den fsv. formen har alltsä varit ‘Gër eller ’Gëre, hvilket

förhäller sig till Gertorp som Geten till Gettorp ook som Evi

ten till Hvittorp. Nu 311- det emellertid ocksä möjligt, att sjö

namnet icke erhällit sitt t frän gârdnamnet, utan f'l'än namnet

à den i samma. socken belägna sjön Gulten, pä samma sätt som

Käxten i samma afseende rönt pävärkan frän Bieten.

__Af sv. hjarta., Гну. mœrta kommer diiremot Шах-135611 (GS

2 O 40 Blek.) ock Штата (3 O 38 Smäl.), hvilka nnlnll

naturligtvis äfven syfta pä sjöns form (jfr öfversikten). Hit hör

väl ock Hjilrtasjön (3 Ö 37) : Hjarmryd.

JäSen jäŕsen ( (Jäsen Grau ss. 62, 491 [1754]; Gäsen

Hermelin 1801, GS 3 O 30) Norbärgs sn Vstml. : Gäsjö, Gesjö

eller иве. Dä detta gärdnamn i äldre tid skrifves визе, Geese,

Geese, Gässe, af hvilka de суй törsta skrifningarna förekomlna

är 15041, har man att utgä frän gammalt g. Enligt lektor

BRATE àtergär ä-ljudet pâ ä; ë skulle ha gifvit е. Samma sjö

namn uppträder äfven i Norrbärke sn Пашню. : Gäsen, Djup

ock Myrgäsen. Man kunde kanske snai-ast Шика pä somman

1) Dipl. dalek. 12282; jfr reg. s. 52.
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hang med no. älfnamnet (Мена, fno. ‘Огнём, hvilket Вуз}: NG

IV. 1: 166 anser betyda Gàsälfven oek som att dömma af formen

tydligen är ett ватта“; namn; jfr för öfrigt Gñsen. Mindre

sannolikt är väl, att namnet är bildat af sv. dial. ваза, pl. -ar

’dyhál, sumppnss’ Vgl. Jfr i {гага om betydelsen ваты,

Gorren, Vesnn. I hvilket fall som hälst bör värt sjönamn ieke

gärna skiljas frân ливанцев (se ЮН.) : f`ór detta senare namn

passar en bärledning frän дав pá grund af omljudet mindre

väl; äfven цвел bör, om det innehäller detta ord, snarast bär

ledas frán ett Гну. ‘еаеве, oek enstafvighetsakeenten i namnet

vore sâlunda här som i mänga andra sjönamn af yngre ur

sprung. п

Jäsung'en2 (GS 3 О 31), liteu sjö i V. Vála sn, Norbärgs

bärgsl. Vstml.; väl ailedning af det i sjönamnet давал in

gâende ordet. __

Jöllllell jön‘nen__(GS 2 О 38), Щеп sjö med höglänta Strän

der i Fryeleds sn, Ostbo hd Smâl. Man kunde шика sig, att

ordet тоге att äterf`óra pä en fsv. stam ‘ваш, isl. вши-‚амины

fall det kunde sammanställas med n0. ванна, namn pá en älf,

som 3:31- till Sverge oek som enligt Будь NG 15: 282 ieke är

uppvisat annorstädes i Norge. Detta namn ’air jag böjd att Юга

till gr. Xaůvoç ’gapande’, Xaúvow ortnamn, en atlednîng pä n af

ieu. Удиви ’gapa’, hvaraf äfven bildats det med xaüvoç lik

betydande 11610;, lat. faux ’svalg’, gr. Xáoç ’gap’, hvilka ord

stâ i afljndsförhällande till шт. giwen, ветви ’gapa’3. Jfr i

frâga. ош betydelsen евреи-ц, Gimmen, шиллингов, Gömmaren,i

hvilket sistnämnda ord dâ samma rotform skulle förekomma.

Àfven andra möjligheter äro emellertid tänkbara. Det är

t. ex. ganska rimligt, att det uddljudandej bör типах-аз pä.

samma за“ som i det даты. soekennamnet Junsele, Jönssijldh

(1535), hvilket, säsom Nordlander Sv. lm. XV. 2: 22 uppvìsat,

beror pâ sammansmältning af prep. i samt byanamnet Öden ock sel

 

1) Se Ant. tidskr. 2: 165.

2) Naumet var obekant för min meddelare {таи trskten.

3) Fick, 1: 437. _ G01. gaunon шага’, isl. ganó ’s131112 gama.

‚бита, böra dâremot till en annan rot; om detta зените ord se senast

т. Grienberger Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phi1.-hist. cl.,

CXLII. 8: 95, Wien 1890. Det :'ir icke sannolikt. trots att betydelse

paralleller kunna uppvisas, att питает bör föras till denna stam.
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’lugnvatten’; jfr зовет, Jägern. Om det ваши, som idetta fall

kunde anses dölja sig i sjönamnet Jönnen, se önen.

Jönsetjärn, Se Jnnllůksen.

Knfjoll kaßfjogn (Kañosjön GS 1 O 39) Annerstads sn, Sun

nerbo hd Smäl., egentligen en instängd vik af Bolmen (vid dess

södra ända), med mänga-vattendrag ook os, bvarför den om

vintern är farlig att befara. Senare leden är säkerligen best.

formen йоги af fjord, hvilket ord ätminstone i Kl'ollobärgs l'án

ännu användes om vikar af insjöal'. Med afseende pä formell

jfr hen för horn, ben för barn o. s. v. Första leden anser jeg

vara fsv. kaf n. у(пир, djupt vatten’ SödW., isl. ’sodybef Flxz,

att sammanhälla med nsv. dial. kvaver n. ’sumpig plats kring

en калач; jfr Käfven. Man kunde doek äfven шика pä att

ваша det till sskr. gabha 'klyfta.’:1'gebh ’klettern tief sein”.

I alla händelser ‘ár namllet säkerligen detsamma som кашах-

den Hammarby sn Sdnll.

Kafveln, af sv. dial. kavel ’rund stock’ ook isl. каш, sv.

капе, ingär i sjönalnnet стаканам ook fsv. gâl'dnamnet Kana

beck; se атаман-ем. En atledning pá -íng är fno. sjönamnet

Keñingr, nu Kjeilingen (Будь NG 1V. 2: 129); jfr fno. 3.16

namnet ‘планшет, af kneńll ’stock, щёлке’ (Rygb NG IV.

2: 236).

I. Kalfverl камеи 1. (med föreg. sjönamn) -kalv пару.

1) (GS 3 O 40) Backaryds sn, Medelpads bd Blek., vid den

större sjön Tjurken.

2) (GS 2 Ö 39) Väckelsängs sn, Konga hd Smäl., vid den

störl'e Fiskestadssjön.

3) (GS 3 O 39) Hofmalltel'ps sn, Konga 11d Smäl., vid den

större sjön Кончен.

4) (GS 3 O 39) Linlleryds sn, Konga lld Smäl., vid den

större sjöll Viren. En at' desse. tre sjöal' i Konga bd ásyftar

sannolikt U. Hiärne Anledning 2: 67 (1702), d'ár frâll detta bärad
en sjö Ka1fven__slnföres. l

5) (GS 1 O 38), se П. Kalfven.

1) Om стает se vFries. Mediagernl. s. 67.

2) Om denna rot se Fick, 1: 401.
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6) (GS 2 Ö 38) Hjälmsel'yds 811, Västra hd Smäl., vid den

störte 83611 Allgunnen. Namnet är gammalt: dei SD 3: 485

frän 1320l anförda namnen Kalfsaas (шить, kaum) màste

enligt min mening innehälla detta sjönamn som första led; jfr

särskilt Близнец.

7) (GS 4 0 38) Högsby sn, Hanbörds hd Klm., vid den störl'e

sjön Allgunnenz

8) (GS 1 О 37); se Bndknlfven.

9) Öfre о. Nedre (GS 1 V 33), pä gränsen mellan Edsle

skogs ook Mo sznar Dalsl. ock Svanskogs sn, Gillbärgs hd Vrml.,

nära den större sjön Ömmeln.

10) (GS 1 V 32) Silbodals sn, Nordmarks hd Vrml., vid den

störte sjön Vammgnevattnet.

11) (GS 2 О 32) Nora sn, Nora bärgsl. Vstml., vid den

störte 83611 Ёёгчфп.

12) (GS 1 О 31) Sunnemo sn, Ekshärads hd Vrml., vid den

större sjön Gräsmangen : каштан, Kalrhöjdey.

13) (Миши) (пашен 1658 9, GS 1 О 31) Brattfors 811,

Filipstads bärgsl. Vrml., vid den större sjön Lungen.

14) (GS 2 О 31) Lindes sn, Lindes bärgsl. Vstml., vid den

större sjön Aspen. и

15) (Gran s. 527 [1754], GS 3 О 31) Gunnilbo sn, Skinn

skattebärgs bärgsl. Vstml., vid den större 83611 Kedjen.

16) (Кайман) (Grau 8. 491 [1754]) Norbärgs sn, Norbärgs

bärgsl. Vstml. Jag har mig ej bekant, om den är belägen vid

nägon störte 836.

Dessutom ha följande analoga наши kommit till min

kännedomß:

17) fda. Ensyokalf (_Valdem. II:s jordeb., VGL s. 591) Fjäre

hd Hall.; Se Emu-en.

18) fda. гашении‘ (auf. st.) Tönnersjö hd Hall.; se härom

uttîìrligare under гипса.

1) Antockningar om ràmärken mellan Växjö ос]; Linköpìngs biskops

dömen.

2) Enligt uppgìft af fil. dr G. KALLSTENIUS.

s) Naturligtvis är dot möjligt, ja. нацисты, att äfven dossa 83681

I1 ort ock Ställe helt enkelt канав eller kallats Kalfven.

Sv. шпат. XX.1. 19
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19) ä.nsv. Krafsiökalñ’ (1554), шишке: är een Siöwijck

sönnerst i Krafsiön» (HSH 29: 78), Markarö (Markaryds) sn,Sun

nerbo bd Smâl.

20) Milsjökalfven vid Milsjön Rämens sn, Filipstads bärgsl.

Vrml.; enligt Kallstenius Nord. stud. s. 128.

2l) Se Никаким (vid Näfsjön).

22) Рви Raôealf, nu задышал (se d. o.) vid__Rasjön.

23) выгнан (se d. о.) vid Skirsjön, Ydre hd Og.

24) спец-пакует: (se d. o.) vid Uttran Sdml.

25) Àngsjökslfven (Grau s. 524 [1754]) Skinnskattebärgs

sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., vid Ãngsjön. Jag vet ej.

om namnet ännu användes.

26) Ökelfven (se d. o.) vid Nätterhöfden Blek.

Frän'Dalarna har jag antecknat Kamen som namn pà tvâ

smä sjöar, den ena vid sjön Grycken пата Grycksbo ook den

andra vid sjön Edsken (GS 3 O 29). Att en intill en större

sjö liggande ook med densamma genom nägot vattendrag för

enad smäsjö от: kallas den Нэп-тез »kalf», omtalas äfven af Rz

s. 304 frân Västerbotten ook Värmland. Samma förbàllande

äger vid norrländska kusten rum i {гада om öar. I Norge är

samma bruk vanligast vid sjö-1 ock önamn, men förekommer

äfven i (гага om fjällnamn (Будь NG 3: 396). Pä Själland är

кап ett allmänt törekommande uttryck für en mindre ö vid

sidan at' en större2. Den lilla ön vid sidan af Man ilrländska

sjön kallas Man Calf’.

Att dömma af kartorna användas i Sverge äfven med sjô

sammansatta namn i samma betydelse som det enkla_sjönamnet

вашем. Kalfsjön fórekommer alltsà: 1) GS 2 O 40, närs.

Almfasjön Blek.; 2) 2 о se, лёта мвскепп Smâl.; вуз Ö 39.

nära Norrsjön Smàl.; 4) 1HV 38, nära Hvalasiön Hall.; 5) 1 O

38 : квппцвддыма, vid Orsjön Smäl.; 6) 1 O 37, vid Horssjön

Smál.; 7) 4 O 32, vid Jälmaren Sdml. Däremot ачин- jag, att

detta ord i канвы (GS 4 О 36), катит (GS 2 О 32,1 V 31)

icke bar samma funktion att beteckna en mindre sjö i f`órhâl

lande till en större этап, umn att dessa пата böra jämtöras

.- 1) Айва vikar af större sjöar bära ofta пашней Kalf; jfr en Svensk

motsvarighet under 19 ofvan.

2) Madsen AfnO 1863, s. 215. ‚

в) Möjligen Его dock Манту af dem i dagligt tal enkla.
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med det i summa trakter sà vanliga namnet Kusjön (GS3Ö31)

Vstml.. почёт‘, Kosstjárnet (110556371) Karlskoga sn; jfr vidare

0xsjön, Oxtjärn (se M111-, Valloxon), Tjursjön (se Туи-кед), ags.

свата mere (Mîddendorñ` Aeng. lìurnam. 5. 25) о. 5. v. Slut

ligen anmärkes, att fsv. gárdnamnet капаю (1409) Västra hd

Smäl. (SD NS Il) visar hän pá ett likalydande fsv. sjönamn.

II. Kalfven kalßven* г (1 kalf Valdem. Ilzs jordeb., VGL

в. 591 [Schlyt. uppLj; Kam: siöö 1603 HSH 29: 80; пашен

GS 1 V 38), ganska stor sjö i Kalf's sn, Kinds hd Vg. Socknen

Kalf nämnes ůr 1356 (Höjer 2: 1125). Ehuru sjön är belägeni

närheten at“ de bâda stora Fegensjöarna, synes det mig 01111111

bart, att namnet à denna ansenliga sjö skulle ha samma bety

delse som de ofvan behandlade sjöarna med summa namn. Dock

torde grundordet vara (letsamma, nämligen (плюнет, isl.ka.11'r.

Ovisst är emellertid, hvilken fóreställning som legat till grund

für namnet. Knappast troligt är dock, att sockennamnet Kalf

är det ursprungliga. utan detta ür sannolikt bildat af sjönamnet

Som t. ex. Dunker : Dunkern, Lâng : Längen Grums su Vrml.,

Bist : Risten, Botter : Sottern 0. s. v.

Hallen (Grau s. 69 [1754]) á gränsen mellan Vàla. hd Vstml.

ook Hagunda hd Uppl., vid Киты-3516191, vid hvilket Bälinge,

Ullerâkers ock Hagunda hrder sammanstöta med Vâla hd : Kall

аи. Kaubarget 111- añett af Kauen liksom Fraggbärget af sjö

пятне: F_1_~a.ggen ock liksom Kalfhöjden at'Kalfven. Att dömma

af GS 4 О 30 kallas sjön nu Kallsjön. Detta namn är liksom

нападал GS 2 О 37, Kautjamß, 110. Kaldbekken (Будь NG

3: 398), isl. каша (i närheten af Hitará, se lieten) sa-mmansatt

med adj. kall, f'sv. каши-4, hvaraf' som bekant äfven sv. källa,

fsv. kœlda 111- Ы1аа15, hvadan alltsä de under Källnnden anförda

namnen Källsjön äro besläktade. Etymologiskt identiskt med

Kauen ’ár sjönamnet капов; jfl' de däl'under anfórda namnen

1)Gs1v33,1v322ggr,1632,2032,1031,2O

31 2 ggf.

2) Akcenten förefaller mig misstänkt; möjligen akc. 1.

в1(152С›32‚2031.

4) Jfr âfven gàrdnamnen Kallsjó Frödei'yds 511 Smál. ock Skurups

sn Sků., НАЦИЮ-01! Husby sn Dalarna, Skogs sn Häls. ос]: Нв55е1а. sn

Häls. samt Kallbäcken N. Ráda sn Vrml.

5) Se numera utförligt Karsten Beitr. z. germ. wol-tk. 5. 20 f.
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Kállsjön о. 3. v.; se för öfrigt äfven under купцы. ook кыш.

Pâ längt hâll samhörigt är det sieilianska ílodnamnet Gela (: lat.

ваш), numera Fiume di Ghiaccio ’istioden' (se панацеи). Ве

tydelsen i namnet Kauen är вшивая. densamma som i sjönam

nen Ettern, fsv. Friski, Svalen, flodnamnet 3311111 0. 3. v., vi

dare i t. ex. gr. källnamnet ‘щам : germe; ’mycket kall'l.

Кашшеп kam‘men, Ol'ta._k&m‘men (Tham Link. s. 1019.

Rääf 5: 8) Sunds sn, Ydre hd Og. : Kem, катар eller Kamm-p,

I затаившие: Kam íinna vi en äldre form af sjönamnet таи

artikel; jfr t. ex. gârdnamnen пинцет, Lid, Láng, Bäm, Setter,

Und: sjönamnen Dunkern, Lien, Längen о. 3. v. (se närmarei

öfversikten). Värt sjönamn är bildet af sv. kam, dial. äfven

кают, fsv. шишек, kaamb, hvars motsvarighet i fno. äfven

uppträder i no. отпиши (Rygh NG Indi. s. 59); alltsä ett j'ám»

iörelsenamn af samma art som Spiken, Spjuten о. s. v. Möjligeu

f`óreligger här eu betydelse motsvarande den af ’ryggàs' eller

‘гаме’, som fórekommer i VGL. I alla händelser är det väl

nàgot i sjöns form som gifvit anledning till namnet. Ett fno.

älfnamn ’Kemba, айвы af кашт- (soin fjällnamn), anser Будь

NG 3: 381 kunna ingä i no. sjönamnet Kjemsjeen.

Karbon kaßrbogn är enligt uppgift namnet pá en Шеи i

mosstrakt belägen sjö i Frökinds hd Vg. Första leden är väl

densamma som i пах-33611 (se выпи-оп) oek den senate identiek

med den i sjönamnen Fi11, Tibon (se d. 0.). Jt'r ags. cearewyll

Middendorff Aeng. Нити, under caer. I fràga om betydelsen

kan bär äfven erinras om fno. älfven Munnlaug (NGL V. 2: 815)

: munnleug, mullaug ’bäcken o. d.’

Karken kerken2 (GS 1 V 37) Holtsljunga ос]; Refvesjö

шпаг, Kinds 11d Vg. : xerkmnhuu. Detta паша skrìfves enligt

SRP nr 825 är 1368 Kercanshult. Om 11511- värkligen ett sjö

namn ‘катке ingâr, skulle gärdnamnet ha uppstätt efter den

tid, dâ sjönamnet erböll bestämd artikel; jfr шаманим : Elden,

Elensâs : Elen, Fjällansnls : Fjällen, Lienshyttan : Lien 0. 3. v.

Emellertid har man pá grund af den redan i slutet af 1100

talet uppträdande formen шпица (se лишаи-е“) ecksä att räkna

med den möjligheten, att namnet innehäller en fór öfrigt svär

1) Fick Bezz. Beitr. 22: 43.

2) Akcentuppgift har ej lemnßts.
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fórklarlig añedning -an; se äfven ‘идише (vidhman) samt

afd. П‘.

Hvad härledningen at' detta namn 'Kal-kan eller ‘катке be

träñ'ar, antar jag som möjligt, att ordet förutsätter ett fsv. adj.

‘вы-вех‘, hvilket är en k-afledning af samma germanska stam

som det med fak-suffix bildade sv. adj. каши, fsv. кашке:- bl.a.

’rask, liflig, munter, kry’, fda. код-эк, ty. dial. каюсь. Om

душка parallellbildningar pá k ook sk se Nor. Sv. etymol.

s. 26 f'. Kanske föreligger вашша adj. i isl. personnamnet

Kaz-kr -— Sá hette t. ex. den slaf, som mördade Hakon jarl.

Ifrägavarande 0rd äro som bekent besläktade med gr. éysípw

‘текст’, sskr. járate тащат, rör sig”. Att jug töredrager denna

härledning framför andra möjligheter, bex-01' därpâ, att i Norge

finnas врёт af en 'álfnamnsstam клеть, hvilken tydlìgen hör till

Ш. kjarkr m. 'mod' (Rygh NG 2: 14). Detta ord innehäller samma

afiedning som ‘катке:- ock samma afljudsstadium som éyeipw.

Med afseende pá betydelsen af kjarkr erinras om ty. wacker:

wachen. Beträifande den i sjönamnet ponerade betydelsen та

Ёшйёуав If, Венец, Nimmern, Smrfvaren, Svlnnnren, Ylsken.

Отдав. möjligheter anser jag Riga sannolika. Gr. Yop-yé;

’fruktansvärd, skräckinjagande’s stämmer formellt, men sjön är

alldeles för obetydlig för att bära ett sädant nanm. Stammen

'ár t`ór ату i germanska spräk okänd.4 Icke häller äger väl

sammanhang rum med ags. cearcian ’knarra’. Detta ord hör

som bekant närmast till sskr. ваг] ’brusa, туш’; men det är

mindre troligt, om ocksä ej alldeles omöjligt, att äfven värt

sjöuamn bör ställas till den ieke obetydliga grupp af nordiska

vattendragsnamn, (Шт en sâdan betydelse uppträder. Om ags.

сем-019.11 erinrar Middendorñ` Aeng. ñurnam. s. 25 i samband

med язв. on Ceareesléage, on carca dic, hvilka möjligen böra
 

1) Den möjlígheten stär naturligtvis äfven öppen, att formen Kar

cans- beror pá felläsning eller {вши-Ниша‘ för Karcars. Мёд-К, att

namnet пишет stundom, t. ex. ä GS 1 V 37, skrifves Капитан

2) Prellwitz s. 82, Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 97. Med

afseende pá betydelseutvecklingen к: ìsl. такт 1rask’, sv. vakeluvaka.

3) Icke i första rummet ’häftig', sásom t. ex. PAssow anger; se

Osthoff Etym. parerga s. 45 noten.

4) Den af Рта": KZ 25: 597 f. (ock M. Niedermann Bezz. Beitr.

25: 294) förordade sammanställningen med шт. karc 'häftig, sträng’

afvieas af Osthoff Etym. par. в. 45 noten.
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förbindas med vàrt sjönamu. Vidare kunde man Зим-кед vilja

se en afledning af ett ord motsvaraude ìsl. kar ’smuts’, men ordet

är för öfrigt icke каш iortnamn. Nâgot sannolìkare тоге släkt

skap med den under Kamen behandlade stammen. Om no. наги

‘bark’ erinras blott löl' fullständighetens skull; jfr вал-кед.

Karlsjön, se Janhilksen.

Kedjen, Stora o. Lilla, j§e4djen eller enligt annan uppgift

»'ojëen1 med ватта e som i ordet men <- meden (= slädmedeu».

hvarmed oirkumñekterad akcent tyoks äsyftas (Kedjen Grau s.

507 [1754], Hermelin 1801. GS 3 O 31; Кацап Tham Vest.

s. 5), Ещё. med ett vattendrag förenade s_jöar i Gunnilbo sn,

Skiunskattebärgs bärgsl. Унии]. : Kedjebo, âr 1539 выше: ка

dieboda (Bellander s. 62), 1571 Kädieboda. (Forssell Sv. 1571, s.

83). Namnet kan knappast найма. annat ursprung än {Ежи kœdhia

f. ‘кедр’. Detta är emellertìd som bekant ett Шиш-(1, hvilket

icke är uppvisat i svenskan frän lagarnas tid. Sjönamnet kan

выпада icke hafva gamla anor ock är i detta hänseende `дёш

förligt med de likaledes västmanländska sjönamncn Kloten ock

Kopparen. Samma ord ingâr troligen äfven i älfnanmet Kedjan

(Kjedjan Karlskoga sn Vrml., enligt Dahl Carlssk. Sochn 1779)2;

Мг äfven Tjen. Här föreligga jämiörelsenamn af summa art

som Nyckeln, Spiken o. s. v. Gàrdnnmnet Kädjebodmliedjebo

íörhäller sig till Kedjen som Darsbo (af ‘Daghirsbodha) till

Dagaren, som Flatebo till Flaten, Flugebo till Павел 0. s. v.

Osnnnolikt är, att sammn ord uppträder i'dot sjönamn, som

GS 3 O 37 skrifves Kedje- eller Kiasjön Àlghults sn этап,

Allmogen kallar sjön Íj§i"a`]`önn2. Detta шиш] innehälleri вашей

troligen t'sv. kip n., gen. pl. карпа; jfr de faktiskt med detta ord

sammansatta Ш‘. кшьщшаь (1410). nu кадета, förut Напе

stads sn, nu Strä su Og., Кишмиша (1409), nu новые:- V.

Vingäkers sn Sdml. (SI) NS II).

Ken, se Tjen.

Ketteln, se кшепц.

Kexen, se кипел.

Kiasjön, Se Kedjen (Митей).

1) Summe meddelare tillägger: »Stundom канавке 1118311 = вашша

e som i len (mjuk); aldrig Kedden». Sannolikt menus tje4n.

2) Кошек. ark. 2: 407.
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Киев. __

1) „Шеи? 1 l. j§i41en2 (GS 3 0 36), Шеи 53б i Frödinge

sn, Sevedes hd Klm. _.

2) j§ilen3 (GS 4 О 36), liten sjö i Gladhammars sn, S.

Tjusts hd Klm. :Ki1mare, шике: gâl'duamu är 1359 skrefs

Кианит (SRP nr 398). Sjön har выпада s'ákerlìgen äfven

haft namnet Kilamaren; jfl' den i samma socken belägna sjön

Haren.

3) j§i41en (Hermelìn 1808, Lex. 2: 382) Fryks'únde sn, Fryks

dals hd Vrml. : Kilgárdarna.

4) i llera sammansättningar sâsoru наши ä hafsvikar i B0

huslän, t. ex. Вт, Bamm, Stax», Stekilen. Hvad Starkilen

beträñ'ar, erinras om fno. вып-щи ’smal bukt, där det växer

starr’ (Bugge hos Е‘г.2 3: 1108 b).

Namnet innehâller naturligtvis sv. fsv. kil m.; möjligeu

Мех-55 1 ock 2 pá ett af деть ord aflett sjönamn ‘пне. Hit

hör äfven Kilsjön (GS 5 О 31) Almunge sn Uppl. Samtliga

sjöar hafva en utpräglad Школ-ш. Jfr med afseeude pä bety

дешев under Изучен. 1 detta sammanhaug erinras äfven om

Blägdesjön (GS 4 0 34):B1ä.gda., шике: gärdnamn visar hän

pä ett enkelt sjönamn. Pä grund al' sjöns form är sanuolikt

gruudordet sv. dial. bläjde m., isl. blegör m. ’kil’4.

'Killíngen har möjligen varìt namuet pâ den lilla sjö (GS

1 V 33) i Tisselskogs su, Vedbo hd Dalsl., vid Killingen, Kille

rud, som nu —— att dömma af Катит —- kallas пинцеты.

Häl' iugär djuruamnet killing, fsv. карнизе:- m. Jfr med af

seende pä betydelsen внешнем samt för öfrigt Geten, Tjeu 0.a.

Kiugen är dialektform f`ór Kinnen.

Kinnen j§in3nen2 l. (q_f allmqgen) j§igsgen2 ", гниёт en tredje

uppgif't j§in4nen6 (GS 3 О 39) Almeboda sn, Konga hd Smàl.:

Кишинёв; enligt uppgift omgil'ven al' bärg ock skogar. Pä

1) Enligt uppgift frân Frödinge sn.

2) Enligt uppg'ift fràn Vimmerby su.

3) Akcent har ej uppgîfvits.

‘) Om стаей se för öfrigt Hellqu. Ark. 7: 167.

5) Enligt sammn i traktens dialekt en gâng värksamula. lj|1d1ag,pà

grund af hvilken sjönumnet Allgunnen {ш umlet Alljungen; se паг

mare d. о.

6) Den sanare uppgiften är dock ej fullt tydlig.
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grund af säväl пишет Som gârdnamnets samstämmiga vittnes

börd mäste namnets fsv. namn ha varit ‘Kinne. Samma паша

har väl äfven burits ai' Kinnasjön Hall. Ordet sammanställer

jag med det af Будь NG 1: 281 ponerade fno. älfnamnet шипа.

Dessa ord äro enligt min mening añedda af sv. dial. kinn, Тет.

kin, ìsl. kinn f. ’kind, sida af ansiktet’, i Norge använt i ort

namn om en brant sluttning af' ett fjäll eller en ás (Rygh NG

Indl. s. 60). Hit höra väl ocksä (Nol-ra о. Södra) Kindsjön GS

1 36 Vg. med — af kai'tan att dömma. _ höglänta Stränden' samt

3 О 36. Närmast jämförligt med afseende pä bildning ook be

tydelse är sjönamnet танец, fsv. Fiœlle, som {вышлет sig till

Fjällsjön liksom Kinnen, Ты’. ’Kinne till Kindsjön. Jfr vidare

Bringen, Flugen, Hufvnn 0. s. v.

I detta sammanhang má nämnas, att bärgnamnet Kinne

kulle sannolikt icke är att Юга hit. Det kallas i Гну. Kinda

bex-gh (_Styñ'e Un.z s. 126) eller Kindkulle (VGL IV. 11: 2) ock

har antagligen sìtt namn efter Kinda татар, nu Шиве hd.

Detta ook andra häradsnamn, i hvilket stammen kind- ingär,

är, som man längesedan шпаги, att härleda af en germ. i-stam

kindi- (jfr got. kindins) = lat. genti- (gens Маш, släkte’).

Kìstevnttnet, Se пиши. __

Kitteln j§itßtelenfz eller „дщери: (Kjetœlen GS 2 О 38)

Gällaryds ock Rydaholms sznar, 0stbo hd Smâl., kallas nu all

mänt Hyltesjön (: gärdnamnet пупе). Sjön är betydligt djup;

stränderna äro ej brauta, men pá ena sidan höjer sig marken

betydligt vid byn пупе. Den hal' säkerligen Íätt namn efter

formen. Ordet ёж alltsâ. best. form at' sv. катя, fsv. kœti_1_,isl.

ketill m., hvilket Журн ingär i Kettilsjön (KGS 1 Ö 37) Otsâs

sn Vg., кашицы (3 О 38) smál., птенцам (1 V 33) ваш.

ock fno. Ketilbek (ack. NGL 2: 488, V. 2: 809); sälunda адепты

med det af Будь NG 15: 339 ponerade fno. fjordnamnet Ketill

ook at' samma art som t. ex. de med kar bildade sjönamnen

(se ушками), Kìstevattnet (GS 2 V 35 Boh.) 0. s. v. I Gryts

sn 0g. ñnns en ö капай Kettelön. För öfrigt mâ nämnas ags.

Cytelwylle, tó cytelüódan, anfórda af Middendorñ' Aeng. Ниш.

§ 37, samt gl'. Kvk-pov.. namn pä källor vid Thermopylze : 111190;

’gryta’, hvarom пап-шаге Fick Bezz. Beitr. 22: 49.

l) I dialekten öŕvergâr i denne ställning î till ë.
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Fsv. Kiust, ström, se Kösen.

Kjöll, Se Kön.

Kjöl'll, Se Körn.

Kjösell, 3е Kösen. __

Klampen väl klamipen (GS 2 O 32), liten sjö vid Grekens

östra strand, Nora bäl'gsl. Vstml. Säkerligen innehàller namnet

sv. klamp m. ’klurnpigt mindre trästyoke’ ook hal alltsâ en be

tydelse, som mer eller mindre närmar sig den 1103 sjönamnen

Bjälken, Drängen, Stockaren о. 3. v. samt af sammansatta nalnn

поэты-ц‘, likaledes i Vstml., hvars törsta led är sv. lânordet

kloss (se Kloten). Klampen är alltsä ett af de mänga s. 11311111

törelsenamnen.

Klnrtjilrn, Se Lottern. __

Klefven kle4ven’ (GS 3 O 38), liten sjö pà gränsen till

Kräksmâla sn, Hanbörds hd Klm., med bärgiga omgifningar,

nära впавшим. Namnet är bildat af fsv. klef f. ’brant backe,

klippa, klippstig’, fno. kleif f. ’brat bjergside, ad hvilken der

gaar en vei’, hvilket synnel'ligen ofta ingär i fsv. ook fno. ort

namnß. Jfr för öfrigt Klefsjön (GS 1 V 36):Klefsjö Ostads

sn Vg. nled _ att dömma at' kartan — branta ock bärgiga

stränder, Klefvattnet (2 V 34) Boh., Klefvasjön (1 V 36) Vg.

Möjligt är dock äfven, att i sjönamnet ett likabetydande ord,

motsvarande fno. klif n., förekommer. Detta har i Norge bildat

âtskilliga отпиши‘, ock dess etymologiska. motsvarighet tinna.

vi i de holl. ortnanlnen Kleef, mnl. Clêve <- ‘Klîbaïk I fräga

om betydelsen at' sjönamnet Klefven erinras om Bringen, Еды

len, Hillen, Hällaren о. 3. V.

Klingen (sjö i Dalarna), Kllngsjön, Se under Sůngen.

Kloten klo4ten (Hermelin 1803, GS 30 31), icke obetydlig

sjö i Ramsbärgs 311, Lilldes bärgsl. Vstml. : Kloten, Klottorp,

Klotboda; af Tuneld s. 101 (1741) kallad Klotsjön. Jag antar,

att formen hos nägon del af sjön gifvit upphof till namnet ook

att det sâlunda innehäller fsv. klöt n. ’1) klot 2) svärdsknapp’

1)Gs20312ggr,sòs13ggr.

2) Fullt tydlig akcentuppgift saknas.

3) Se Södw. Ordb., Rygh NG Indl. s. 60, Elven. s. 128.

“) Rygh NG Indl. s. 61.

E') Se Franck Et. wb. under klif.
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(Södw.). Detta ord är nu visserligen ett lánord (=mnt klôt)‘.

men det uppträder redan i y.-fsv. (se Södw.) ock daterar sig

sålunda från ungefär samma tid som sjönamnet Kedjan i Gun

nilbo sn Vstml. Emellertid må nämnas, att Nor. Urg. lautl. в.

217 fattar isl. klót ’svärdsknapp' som ett inhemskt ord, hvilket

står i rotvariationsförhällande till fht. klôz 'kula, klot; äfven

svärdsknapp' (‹- швы). Jag lutar dock snarast åt den upp

fattningen, att äfven det isl. ordet är lånat. För öfrigt Напев

just i Vstml. ett annat sjönamn, hvilket på sätt ock vis kan

stå sjönamnet Kloten mycket nära, nämligen Klosatjärn, om

detta nämligen, såsom det ligger nära till hands att antaga, är

bildat af sv. kloss ‹- ty. поев, fht. klöz (= mlt., sv. lânordet

klot) eller det därmed nära besläktade likabetydande ty. klota,

mht. шов, gen. klotzese. Icke mindre än 5 чёт med detta

nanm har jag antecknat från Vstml. (se Klompen). Det är af

intresse att just i detta landskap, där i ock för bärgsbruket

tidigt tyskar slagit sig ned, Нина tyska Шиш-(1 i våra sjönamn.

Om nu sjönamnet Kloten har afseende på något runt i sjöns

form, äro Valen ock åtskilliga därunder anförda sjönamn att

jämföra. — Formen Kloten är knappast en ellips för Klotsjön,

såsom sjön kallas af Танцы): namnen ä de vid stränderna be

lägna gårdarna visa nämligen hän på ett osammansatt namn.

'Klubblången har säkerligen varit" ock är kanske ännu

namnet å den långsmala sjö, som GS 5 0 33 kallas Klubblång

sjön i Kattnäs sn, Daga hd Sdml. Första leden är sv. fsv. isl.

klubba. f., alltså samma ord som ingår i Klubb(e)tjarn (GS 1 V

32) Vrml. samt Klubbviken af Yngarn. En blick på kartan

visar, att formen gifvit upphof till namnet. Om senare leden

se Längen. Jfr t. ex. Kors-, Svärdlången.

Klyfttjltrn, se Klysen.

Klysell, Stora о. Lilla, kly4sen3 (mysen Grau 8.927 [1754],

Tham Vest. s. 155 samt enl. uppgift; Klysan GS 3 О 31) Gun

 

1) Den inhemska motsvarigheten voro ett klot, isl. klaut; jfr eng.

cleat ’kil’.

в) Se närmare Kluge Et. wb. _ Man skulle dock äfven kunna

föra namnet till det ganska allmänna sv. dial. klossa ’g1-oda’ (se Rz).

Emellertid hade man då väntat sig, att åtminstone någon gång se for

men Klossetjärn.

s) Formen Klysan har intet stöd i det talade språket.
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nilbo sn, Skillnskattebärgs bärgsl., pá gränsen till Snäfringe bd

Vstml. Den förstnämnda af de bäda sjöarna, som väl namnet

ursprungligen tillkem, äl' lángsmal med _ att dömma af kartan _

delvis höglänta stränder. Namnet hör лёта. tillsamman med sv.

dial. klysa ’öppning ш. Rz. Samma stam ingár äfven i

sjönamnet Klysnan (GS 3 O 30) Silfbärgs sn Dalal'na. Bety

дешев äl' ungefär densamma som i sjönamnen Klämmingen,

Kösen, Remmaren, шутит (GS 1 V 32) Vrml.

Kläggen шагает (Fernow__s. 11 [1773],_~Höjer 1: 489, Ce

derström Vrml. баке‘: nr 918) Ostmarks sn, Ofra Fryksdals bd

Vrml. Namnet för jag till sv. dial. klägg m. Dalsl., шпаге

m. Vg., isl. klegge m. ’broms’, ook namnet äl' выпада syno

nymt med Bremsen. Bäda namnen syt'ta т] pá vägbl'uset.

Jfr Шиш sv. sjönamnet чтем ook fno. Штатив: Hnmle..~

Klämmjngen klämßmìgien (klfèmr'gan) (Klttrnmingen Letter

e. 1750, Hermelill 1802; Klemmingen GS 4 O_5 O 33), all

senlig sjö i Dillnäs ook Канапе sznar, Баев. hd Sdml., med en

efter nppgift myoket höglänt ook braut nerdlig strand. Ordet

är atlett af sv. dial. klämma ’träng plats nlellan Мише bärg

rn. m.’ Rz (i t. ex. bärgsklämma. ’bärgsskrefvd 1), no. klemma

’träng klyfta’ Aas., ingâende i no. gàrdnamnet Bjerneklemme.2

(jfr взбитыми-цеп), da. klemme, om 4’et snevert, indelukket sted’

i da. ängsnamnet memmen, äng mellan та skogar, ook Seel

klemmerne, grund i Reeskilde fjord, Sjœllandß. Al' ett lika

betydande 'klöv, motsvarande isl. klaut’ f. ‘гл-5,113 klyfta" äl'e

"й! de vid stl'änderna belägna gârdal'na Klöfvet, Klöfsta bi1

dade. I fräga om betydelsen jfr sjönamnen Klysen, Remnaren

o. s. v. Afledningen tycks vara densamlna soul i Dänningen.

Knnbbarpen (Сменив s. 391 [1774; i en lista pá sjöllamll

emnämnda âr 1736]) ё: tydligen den vid gärdell Knnbbarp

Vimmerby sn, Sevedes bd Klm. Издание sjö, som enl. GS 3 O

36 nu kallas Skiresjön. Namnet bar uppkommit at' загадат

net Knabbarp, möjligen genom ellips ur ‘канты-раздав; jfl'

de pâ samma зап bildzlde sjönamnen Barsättern, принцев,

Glaàkern, Hornbetan, Skörsurnmen о. s. v.

пищали, se Klixen.

l) Ant. tidskr. 2: 159. 2) Будь NG 1: 71.

3) Madsen AfnO 1863` s. 217.

4) lngàende i ne. ortnanln (Будь NG Indl. s. 60).
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Knolltjärn, Se Knllen.

Knqn kno‘n (Hermelin 1808, Lex. 7: 446 m. 11.) Ekshärads

sn, N. Alfdals hd Vrml.; i förbindelse medsjön stär den s. 11.

Knoän. Med tanke pâ. det af Rygh NG 3: 281 omtalade по.

älfnamn, som han är böjd att ställa till fno. knúi m. ’knoge’,

för jag de värmländska vattendragsnamnen till det motsvarande

sv. dial. kno ш. (se Rz s. 337)l ock erinrar om de synnerligen

mänga sjönamn, som äro bildade af namn pä kroppsdelar,t ex.

Ванных-111, Knäsjön (GS 1 V 33), hvilka. alla äro belägna just

i Vrml.; se för öfrigt öfversikteu. »_

Klllltsllßbben knußtsnabgben (GS 1 О 39) Lidllults sn,

Sunnerbo hd Smäl. Första leden är sv. knut, fsv. knuter, isl.

knútr. Den senare är samma 0rd som ingári пашни Ãlmnabben

:sv. dial. snabb, nabb m. eller nabbe m. ’hufvud; пабе, land

tunga; skogsdunge, som höjer sig öfver den omgifvande skogen;

framskjutande spets af en äng’. Ordet ingär äfven i no. ort

namn tör att beteckna nägot framstâende, halföar 0_d.; se Rygh

NG 2: 385. Om detta ords härledning se Johansson PBB 14: 363.

I fräga om betydelsen jfr Hürden. Ниш namnet närmare är att

törstá, kan icke med bestämdhet sägas.

Knäsjön, se Knon.

Kogal'en коты-211 (Kogern LOtter с. 1750; Коды-611 Her

melin 1818, GS 4 О 36), medelstor sjö i Hallingebärgs sn, S. Tjusts

hd Klm. Jag k'ánner Швец germ. stam kôg, hvarai` detta namn

kan vara bildet? Für att fórklara det säkerligen urâldriga 836

namnet mäste man, synes mig, vända sig till aíiägsnare spràk.

Pä grund af den i sjönamn synnerligen vanliga betydelsen ‘gap,

klyfta.’ (se nedan) antager jag som möjligt, att stammen 1165

motsvarar det ieu. V gsägh, som 111551- i sskr. gńhate ’taucht sich,

vertieft sich’ oek som lägges till grund för gr. Шасси, dor. Ißo'ícm:

’talgrund, Schlucht’s +~ ieu. 'gfägh-iä. Betydelsen тоге ungefár

1) = sv. knoge <- шаге ‘knôwe, 'knöe; se Nor. Ark. 1: 156 f.

2) Man kunde lxiöjligen tänka pá ett fsv. ЧЁМ!‘ <— 'kôir (jfr

knoge, повел, redobogen о. в. v.) eller möjligen, ehuru mindre san

nolikt (jfr Nor. Aschw. gr. ё 271 anm. 1), 'köñr : isl. kóf n. 7rök,

ànga’ (‘Р 1’). Dock har man troligast att, som ofvan antagits, utgâ fràn

ett °kög.

3) Prellwitz under ßiccot, Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 80.

En arman, dock osäker förklaring af @i661 se Wh. Stokes Bezz. Beitr.

23: 48.
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densamma som isjönalnnen Dänningen, еврею, Ginen, Gimmen,

Ginningen, (зёрен, Gömmaren, Hulingen, Jönnen (<- веди-Р),

Klysan, Klàmmingen m. fi. 1n. fi. Kanske man bit Шуе" kunde

fora da. Козе (мы)? — Fsv. ’Köghir (utan omljud säsom fsv.

Mœlìr, fno. Aspir, Lauñr).

Kolbrünnaren ku31brän2narn eller Kolbränningenl (Kol

brànningen SGU Aa 48: 7; пощипывании GS 1 V 36), mycket

Шеи sjö i Torpa sn, Vedens hd Vg.; djupt belägen ook omgif

ven at' skog. Skogen i Vedens bd bar öfverallt förstörts genom

svedjande. Namnet har alltsà säkerligen uppkommit pá grund

af dess belä-genbet i en trakt, 66:- fordom kolbränniug drifvits,

eck bar alltsä samma upphof som sjönamnet Bränningeng; se

for öfrigt d. о. ook jfr det Еву. tillnamnet Kolbrœnna, Kolbrœn

nare (se Södw. Ordb.) ook isl. kolbrenna f. ’brännande af kol’.

Föga troligt är däremot, trots den numera använda formen pá

-э.ге, att det är det (и. nomen ag. kolbrœnnare som ingär iordet.

I sâ fall skulle emellertid närmast кош-взад (GS3031) Vstml.

jämfo'ras, äfvensom Silfköparen, Notbindartjärn (GS 2 O 32)

Vstml. о. s. v. __

Kolpen väl kol4pen (GS 3 О 31), mycket Щеп sjöiSkinn

“диеты-53 sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml. Namnet inne

bâller samma ord som första leden i det at' Rz s. 344 just frän

Västmanland anfîirda kolpdjup ’brädjnp’. Jt'r no.ku1p ш. ’häla,

fórdjupning, hvaraf möjligen fno. gärdnamnet Kolphússr (Будь,

NG 2: 256). Ordet är väl pä mycket làngt bàll besläktat med

sv. щупа, klyfva., gr. ylóqun ’urbälkar, inristar’ о. s. v. Med

afseende раб. añedning böra kanske sjönamnen вырви, Holpen,

Hulpan jämföras.

Kolsnaren kàßlsnarîn (kgsnzml 5) (Kolsnaren Sudermanl.

[karts] 1625, Hermelin _1804; Kálsnaren Tuneld [l] 2:8 [1786],

Hermelin 1803, GS 3 O 33), milsläng smal sjö i V. Инд-диете

sn, Oppunda hd Sdml. Uttalet gifver vid handen, att man bar

att utgá frän en Тег. stam kol- : fsv. isl. kol n., fbt. kol n. jämte

 

x) для har dock icke erhůllit nůgon uppgift om att denne form

har motsvarighet i det nu lefvande sprůket; sannolikt har den emeller

tid Египте. Däremot torde namnet коши-вишневым icke nâgonsin

hsfva existerat.

2) Л: no. Защищает Kulsveen Rygh NG 3: 27.

3) Mellen dessa bâdn мы ñnnas i ‘пинен âtskilliga grndationer.
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kolo m. 0. 5. v. Samma ord föreligger i sjönamnen ‘Kolundem

Канадец, Kölingen, Kolsjönl, коши-112, Kolbäcksůn af äldrß

ионизации-3, fno. Kolsjôr, комет (Rygh NG Indl. s. 61), no.

älfnamnet Koloa ‹— fno. Kola (Будь NG 3: 27) samt väl äfven

fht. Cholapach, nu Kohlbach".

I mänga fall syftar namnet otvifvelaktigt pä 511 kolbrän

ning drifvits pá stället. Men i andra betecknar däremot ordet.,

att vattnet pä grund at' dess egen eller omgifningens beskañ'en

het haft en i ögonen fallande mörk fárg; jfr Будь NG Indl.

5. 61. Sâ. är enligt RYGH sannolikt fallet med fno. älfnamnet

Kola. Hvad nu Kolsnaren beträñ'ar, har jag vid ett ílyktigt

besök i näjden icke kunnat finna, att dess omgifningar, àtmin

stone numera, ha nàgot dystert eller vilt utseende eller att vatt

net ntmärker sig för nägon päfallande mörkhet. Sjön är 0m

шт af löfskog ook kullar samt vida kring beryktad fbi' sin

naturskönhet. Men naturligtvis har 1 den aiiägsna forntid, dá

namnet uppkom, förhâllandet kunnat vara annorlunda. För en

betydelse ’mörk’ talar ock den omständigheten, att den närbe

lägna större sjön Tisnaren har ett namn, som synes betyda

’den glänsande, strälande’. Det ligger dä näl'a till hands 511

antaga, det Kolsnaren beuämnts i motsättning till denna sjö;

jfr sjönamnen Fiolen ~ Stràken, Hunn ~ ‘Тиран, Ljusterhöf

den ~ Svarthöfden. Härlör talar ock det Í`órhâllandet, att 11015

naren mäste antagas ha erhâllit sitt в frän namnet Tisnaren

ock att säledes i formellt hänseende detta senare namn 1151111

kat det förra. En afledning -sn- har nämligen inga säkra mot

stycken bland vâra sjönamn. I Tisnaren hör 5 sannolikt till

stammen; ej häller erbjuda Изданы-911, Malsnan säkert stöd för

antagande af en dylik añedning. изданы-511 2 synes vara en

ombildning i anslutning till den större Visnaren. Snai-ast kunde

man jämfóra de fno. tjol'dnamnen туши?) ock Vefsnirñ; men

áfven bär kan 5 vara radikalt. Jag antager alltsâ, att введ

1) GS 3 ò 3s:xolsnu1t, 1 О 37, 1 v 36 4 ggf : ко1в_1оьо1ш

1 gg, 2 0 34, 1 v 32, 1 v 31, 5 ò 31. Af dem мама 1 О 37,

2 Ö 34 samt tvà af de à l V 36 upptagna Kà1.

2)Gs1v31,1031.

3) Jfr Kolbekx broo Nya krön. forts. s. 49, v. 1418 (SFS).

4) Jfr Förstem. 2: 377.

5) Rygh Stud. 55. 33, 40.
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ningen 1 Kolsnaren är analogiskt öfverförd frän типы-аи‘. Om

sálunda värkiigen vârt sjönamn betyder ’svartsjön’, kan il'räga

om betydelsen erinras om sjönamnen пышет, нишшыщмёг

ken, Sven-ten; jfl' Soten : sot.. Se äfven lölj. art.

Ett bekent namn, där säkert sbst. kol ingär, är den icke

synnerligen tjärran frân Kolsnm'en belägna кашами, fsv.

концы-р eller Kulmerp. Namnet betyder ’den kolsvarta sko

gen’; jl'r de vanliga uttrycken ‘kolsvart’, ’kolande svart’, ’svart

som kol’ o. 3. v.2 samt isl. щупают.

'Kolllnd(en), fsv. ’golundi har sannolikt varit namnet pä

den sjö i Stenkvista sn, O.Rekarnes lid Sdml., som i forma tider

upptagit omrädet 161- det nuvaŕande компании“ eller кошма

пущ-3. Namnet är bevarat i gârdnamnet кошма, är 1380

skrìfvet кошма enligt SRP nr 1509 06k 1401 i Colundhum

enligt SD NS 1I. Första leden äl' densamma som i копны-ел;

om den senare leden se Unden, Unnen. Betydelsen är alltsä

’kolsjöm den kolsvarta 33611’. Jfr 161- öfrigt ’Bär-gunmen), ‘111111.

und(en), Llnundl.

Konaren, se Kernen.

Kopparen väl kopßperzn (Kâpperen Grau s. 443 [1754];

Kopparn SGU Aa 11: 9,33, GS 3 О 32), mycket liten skogssjö

i Bro sn pá gränsen till Skedvi sn, Äkerbo hd Vstml. Namnet

bör sammanhâllas med Koppertjärn (GS 1 V 32 2 ggr, 2 V31)

Vrml. Dà faktiskt mânga. sjöar innehálla benämningar pá me

taller (hvarom utförlìgt under Jnrngàrden), finns kanske ingen

anledning att ieke härleda sjönamnet frän sv. koppar, fsv. ko

par. Ordet är ett reds-n i vära. 1113111- förekommande län

ord; jfr de vstml. sjönamnen Kedjen, Kloten. Dä emellertid

en bildning корты-1511111 är rimlig nog, men ett af metallbe

nämningen kapper atlett Kopparen onekligen lörefaller miss

tänkt (jfr dock пашен, Ärtingen), synes det mig väl sà sanno

likt, att namnet i stället sammanhänger med den stam kopp,

som ingär i sv. hummelkeppe, no. kopp ’fìngertopp’, dalm.

kuppe ’kudde, pâse', ty. kopf о. 3. v., hvarom se Nor. Sv. ety

mol. s. 47, vFries. Mediag. s. 62 f. Sjön tycks ha. en rund

l) Jfr sjönamnen Агнец ~ Virken, Risten ~ Káxten.

2) Л: Södw. Ordb. under kol.

5) Jfr Them Nyk. 3. 197.
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form, _eck det vore ju möjligt, att denna gifvit upphof till uam

net. Afven denna stam auses — kanske dock utarl tillräcklig

grundl —— vara länad ïrän de romanska spráken. Ár samman

ställningen riktig, kunde Kopptjärn (GS 1 V 32) Vrml. дёш

föras. Med папке pä sädana sjönamn som Byttaren, аппара

ren, шиши-ед kunde man slutligen äfven bär förmoda ett.

analogt yrkesnamn, nämlìgen det fsv. koppare, som 111551101’:

namnen Kupparatorp, Kopparathorp 0. s. v. (se Södw. Ordb.)

Ош detta ord gìfvit upphof till питает, är tydligeu dess upp

komst at' запеки. tillfällig natur, som nu svärligen läter sig be

stämmas.

Kornan ковшом“ Остап, enligt en arman uppgift kcänan;

Korman Radloñ' 1: 12 [1804], Tham Sthlm s. 14, GS 5 О 31;

Körnan Tham Sthlm s. 227 111- tryckfel, naturligtvis aftryckt ì

Lex. 2: 300) Fasterna sn, Sjuhundra hd Uppl. Namnet inne

hâller saunolikt oblik kasus af' ett fsv. 'Korne. En dylik n-af

ledning uttryckte i fsv. ungefár detsamma som 1' nsv. betecknas

medelst en sammansättnìng med sjö; jfr t. ex. sjönamnen 155111

len ock Kinnen. Liksom vid sidan af dessu. stä namnen 15111111

sjön ook Kindsjön, ñnnes äfven ett Komsjön (GS 2 V 34, 2 V

33); den senare af денно. omuämnes i ett gräusdokumeut fräu

о. 1273 under formen кошмой.

Dock är det svàrt att afgöra, i hvilken betydelse ordet här

uppträder : sädeskoru, säd eller bjugg (hordeum). I sistuämnda

fallet vill man jâmföra код-цап ook Kornsjön med пап-визит

(GS 1 V 32 Dalsl.) Hvad däremot Hafresjön (GS 4 Ö 33)

Björnlunda sn, Пива hd Sdml., beträffar, synes detta паша ì

fsv. tid ha varit enkelt; jfl' nämligen namnet ä den bredvid

lìggande gärden Harbo, hvilken i fsv. kallades Hafrœbro (SRP

nr 397 fr. 1359), ett namn som tyder pá ett fsv.sjönamn ‘пап-е,

väl bildat af (читавшие: шпаг, isl. 11111‘:- ’bock’. En motsvarig

het till detta паша är antaglìgen sjönamnet Hafvern iMedelpad.

Att äfven denua hetat пап-е, framgär af fno. пап-пени,

d. v. s. slätterua kring sjön Hafre; se för öfrigt NGL V. 2: 802.

Ett af fsv. rogh, sv. гав danat sjönamn synes {Ел-визга i 33111

uamnet Rágsjö, fsv. Rog(h)|sio3 Myresjö sn, Västra hd Smäl.

1) Nor. auf. arb.

2) Afno 1844-45, ss. то, 176, NGL 2: 487, V.2:810.

ß) su Ns 11 fran ar 1408.
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Vanligare äro s_jönamn, som innehälla växtnamnet lin, säsom

Linsjön (GS 4 О 31 Vstml. 2 ggf), тишины‘, Lintjärn (GS 1 V

33__Dalsl.); Их‘ äfven Hampsjöng, Hamptjärn3, Натри-1181: (GS

6 О 32 Uppl.). Nâgon Hvetesjön eller Hvetetjärn har jug mig

däremot ej bekant.

Roman utgâr sälunda заплатят frân ett fsv. 'Korne, ndett

af korn n., som skulle kunna ha afsecnde pá vid strìinderna

växande säd.

Korptdärn, se Krâken.

Korslñllgell, Stora 0. Lilla., korsßlogí'gnen (keglagnn) (Nora

bärgsl. s. 68 [1791], Hermeliu 1803, GS 3 O 31) Ramsbärgs su,

Lindes bärgsl. Vstml.; лёта sjön Djurlàngen. Första leden

innehâller det redan i lagarna (Häls. Sk.) uppträdande lánordet

kol-s; jfr Копим-Ы. Länord förekomma äfven i de vstml. Sjö

namnen Kedjen, Kloten, Кюветы-щ?” jf'r äfven Koppnren. Om

senare leden se Längen. Sjöns form har gifvit upphof till namnet;

Särskilt böra ‘Gafvellàngem Klubblàngen, Svärdlängen jämföras.

Комбат, se Längen. и

Roten“ (Koten SGU__ 5: 33; Kotensjön GS 4 O 32), mycket

Щеп sjö i Näshulta sn, O.Rekarnes hd Sdml. : Кован. Namnet

innehâllel' möjligen helt enkelt en obruten form till шаги ock

är выпада en biform till det vanliga коши-п, 0111 hvilket se

under капищ. Jl'r Trantern (‘папайю’) ook Ursten.

Кгвшреп "кгашзрепв 6.

1) (GS 2 39) Härlunda sn, Allbo hd Smäl.:K1-ampanä.s.

2) (GS 2 O 39) mellan Härlunda ook Almundsryds smar,

Allbo hd Smäl. : Krampamů1a;__med°steniga ос]: skogiga stl'ìinder.

3) Stora o. Lilla. (GS 2 0 31), туй smâ. sjöar i Lindes sn,

Lindes bärgsl. Vstml. __

4) (Krampen GS 3 О 31; Krampsjön Grau S. 452 [1754])

Skedvi su, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml. : Krampen.

S 1 V 34 : Начавшей Dalsl., 2 V 34 Boh.

1‘) GS 3 ò 39 Smal., 4 0 34 0g.

2 ò 31, 3 ò 31 шип.

4) GS 1 V 33, 1 V 31, 2 O 31. Jfr Rygh Elven. s. 132.

5) Uttal obckant.

6) Uppgift Ош uttalet вакцин blott för 3, hvars akcent var obe

Кант för min meddelare fräu orten.

Sv. [аминь ХХ.1. 20
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Med ‹1е5521'53б11аш11. böl'a sammanhállas sjönamnen Kramp

tjärn (GS 2 0 32, 3 О 31 Vid sjöl] Krampen). bäda i Vstml.,

samt Krampsângen. Till grund ligger adj.stammen kramp,

motsvarande den assimilerade formen sv. dial. krapp 'träng, snäf".

isl. krappr ’träng, svâl' att passera’ : fht. krimphan, isl. part.

lrroppinnf. Jfr fno. Krappifors ’trängtbrsed (Будь NG 1: 358).

Àl'ven ailedningen 1'110. kreppa. 10:61- i fno. ortnamn". Betydel

sen passar synnel'ligen väl in pá Krampen 4; nr 2 samt sjön

Krampsàngen äro sönderskul'na af набат ook öar, nr 1 i all

mänhet trâng ook smal; de under 3 omnämnda sjöal'na ha nu

mera ett högst obetydligt отшив.

Pâ grund af den i ätminstone tre at' sjönnmnen Krampen

törekommande tvästafvighetsakcenten samt gärdnamnen Krampa

mâla, таз mâste den fsv. formen ha lytt ’Krampe, 50ш für

háller lsig till adj. krapp liksom 'Diupe till diuper, ’Svarte till

svarter О. s. v. .

Krampsángen кюшзрвовгвец (Hermelin 1808, GS 2 О 31)

Кгорра su, FilipStadS bäl'gsl. Vrml. Se Krampen 00k Sůngen;

jfr äfveu Svartsůngen.

Kratten krat‘ten (Thani Vest. s. 166) Västanfors 511, Nor

bärgs hd Vstml.; nl' obekant härledning.

__ Kringlnll ln'iglüan2 (Rääf 5: 16), göl i N. Vi su, Ydre hd

Og.; af sv. l'sv. isl. kringla f. egentligen ’ring, Шею’; jfr Kringel

sjöarna (GS 1 V 36) Boh., no. älfnamnet Kringlaŕ, Ringsjön

о. s. v. Med afseende pá bildningen jfr t. ex. Grnndsnnggnn.

Kroken (Wieselgren 3: 296) Odestugu sn, Västl'a hd Smál.;

nn kallad Kroksjön; jfr fno. sjönamnet щёк:- (NGL 5: 810).

Ош härledningen se Krökingen. __

Krokvälen antagligen реактива (GS 3 О 34), liten sjö

i Kvillinge sn, Brábo hd Og. Första leden är sv. krok, fsv.

kroker, hvnrom mera under шпицев; 0111 den senate se under

Villen.

Kràken (SGU Aa 62:7), liten skogssjö, à geologiska kart

bladet Claestorp, Oppunda hd Sdml. Sjön är mig för öfrigt

1) Rz s. 354, Ant. tidskr. 2: 170.

2) Se om ordet närmare Karsten Prim. nominalb. 1: 51, Kluge Et..

wb.a under krampf.

3) Будь NG 2: 410.

4) Rygh Elven. 5. 132.
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откат‘; men namnet har sitt intresse, eftersom det tydligen

идиша: af fägelnamnct шаха, fsv. kraka; jfr Kràksjön (GS

2 О 36 Vstml.), Kräkvattnet2, Kràktjärn“, fno. älfnamnet Киша

(Rygh NG 3: 219 ш. Н. st.) äfvensom sv. gärdnamnet Kràksjö

Ljndei's sn Smäl. ook f'sv. Krako helma (SD NS 2: 20311'. 1409)

Hölebo hd Sdml. (Mälaren)4. Krâken bör alltsâ jämföras med

sjönamn sádana som Anden, навет, Remmen, эти 0. s. v.;

jfr äfven Korptjärnô. Om anledningen till лапше: har jagi

föreliggande fall ingen bestämd mening; se Bammen оси Ramsen.

Krökingell, Stora, 0. Lilla, шпионы: krößkigen2 6 (GS 1 V

36), smà sjöar i Bälinge (eller Rödene?) sn, Kullings hd Vg.

Namnet är natnrligtvis bildat af sv. krok, Тег. kraker. Dock

är det sannolikt närmast айвы af ett шаге nnmn pâ. den genom

sjöarna tiytande án, hvilken väl kunde göra skäl för benäm

ningen Krokan, Krokân l. dyl.; jfr Ränmingen (: fsv. ‘Ванта eller

lamme) samt (Шт ant'örda fall. Sbst. krok är synnerligen

vanlìgt i namn pá svenska vattendrag. Hiìr má iöljande an

föras: Kraken, Krokvälen, Kroksjönï, Krokvattnets, Kroktjärn",

клюквы“), Krokàn Vrâ sn, Sunnerbo hd Smäl. Jfr Rygh Elven. s.

132 samt det likabetydande наивен oek dárunder anförda namn.
 

l) Пушка smâ 516111- hu iallmänhet тай: okända. för mina meddolnre.

f) Gs 2 O 34 2 ggf : Krakvattnet 1 gg.

3) Gs 1 v 37 vg., 4 1') 31 шип.

4) I fev. Crakorum, nn Krákerum Mönsterás sn Kim., ook Kra

korydh, nu Krákeryd Habo su Vg., ingàr snai-ast personnamnet Киша.

ock väl ej ett sà Iydande шииты; jfr Lundgr. Sv. 1m. X. 6: 154. —

F110. Krako чаш (NGL 2: 488 fr. о. 1273) Boh. вупев böra läsns

Krókvatn (XGL v. 2: 810).

5) Gs 2 ò 3.1, 3 ò 31.

6) Катает var okänt för min meddelare irán пашен.

7) Gs 2 0 4o 9 ggr=xroks11u11 1 gg, 3 Ó 40 10 gr, 1 ò 39

ggf, 2 Ó 39, 3 Ó 39 : Kroksjoboaa, 1 v 38 2 ggf, 1 Ё 38 2 ggf,

ò 33,30382ggr,1v3712ggr,10378ggr,2037,

Ó 37 3 ggf : кгощошыа, 1 v 36 10 ggf, 1 Ó 36, 4 O 36,

V 35,2035, 3Ó35,4035,2v34,2ò344ggr,1v33,

v33,2v32,2032,60323ggr,1v31,603o.

e)Gs 1 v 35,21’ 35,2v34, 2v333ggr, 1 v326ggr,

1 V 31, 2 V 31; jfr Nordlinder Sv. 1ш. V1.3: 17 ock Krókvatn

(NGL 122: 810 fr. о. 1273) Boh.

9) GS 1 v 34,1 V 33 4 ggf, 2 v332ggr,1v32,2v32,2ò

32 3 ggr,1v 313 ggr,10 31 2ggr,2031 7ggr,3ò313ggr.
.

1°)682040,3040,2038‚30382351.

ноют-мю
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Krön krö‘n (Krönen I_¿otter c. 1750, Hermelin 1809; Krön

Crœlius 3. 7 [1774], GS 3 0 36; Kron Hermelin 1818, tydligen

tryckfel), betydlig sjö i S. Vi 311, Sevedes hd Klm. Det slu

tande n hör tydligeu till stammen; jfr t. ex. Bunn (~ Bunnen).

Namnet är eftel- min mening identiskt med fht. chrôn, cròn

’gar1'u1us’ ‹— germ. 'kraun-a-z, dit jag ställer stammen ino.

krauna., kreyna ’sakta jämra sig 0. df, alltsá stäende 1 а113ш13

förhällande till lat. шито; om öfriga släktingar se Persson

Wz. 3. 195. Här l'öreligger alltsä ett ord, som med afseende pâ

betydelsen bör föras till den talrika grupp af'sjönamn, som syfta

pä hvinandet eller bruset frân sjöarna i blâsigt eller stormìgt

väder; jfr t. ex. Brängen (osäkert), Bàngen, едины-011, 011611

lern, Jälmaren, Kärmen, Rottnen, Rusken, Skrikegallen, Tju

швеи, Vinen, änamnen Brusan, Suseän m. fl., ш. 11.

För den händelse nâgon skulle tänka pá en sammanställ

ning med 110. kran ’liñig, 1'ask’, vill jag nämna, att. en dylik

hárledning` mäste förfalla pá den grund, att denna betydelse 1103

det norska Ordet sannolikt 311- relativt ung ock i alla händelser

sekundärt utvecklad tu' betydelsen ’knejsende’, hvilken fort

fzu'ande äl' den domìnel'ande i de nära besläktade 110. v. krans

ock krane m. (30 Ross)1. —— Fsv. ‘кит.

К11п'01311гп, 30 Asplůngen.

Kullen ku1"’1__en2(?) (Kullen Smäl. beskr. under Furuby;

Kullesjön GS 3 0 38), lìten sjö i Furuby su, Konga hd Smäl.

Namnet innehâller sv. fsv. кипе eller det till grund für detta

liggande fsv. нише:- m. ’hjëssm topp’. Summa 9rd uppträder för

üfrigt i Kullesjön (GS 3 О 38), Kullsjön (4 О 37 1Ku11t0rp),

канатах—112, Kuutjärn (GS 2 0 31). Formen Kullen fär väl sna

rast betraktas 30ш 011 ellips af KuJl(e)sjön. Beträlïande 1101)‘—

(1013011 erinras för öfrigt om sjönamnen Bringen, Fjällen, кишел,

Baokatjärn, Knollsjön (GS 1 V 3:2 Vrml.). Lensjön SkallSjö Sn,

Vätle hd Vg.3. I samtliga (lessa fall ha sjöarna uppkallats

l) Mun fůr sâlunda ej 11111101- — hvilket ju kunde vara frostande

——- 31.5.1111 110. krßn 'liflig, rask’ till alban. ngrë bl. a.. ’uppväcker',

avest. frayräta. ‚арт/3111100‘, hvilka ord som beknnt âro rotbesläktade

med isl. karskr ook gr. èyeípœ ’väcker' (se Karken).

2)Gs1v36,6032.

s) Liksom det vnnliga fsv. ortnmnuet Lena hör detta uanxn till

fno. (h)lein f. ’sluttnìng’, got. hlains 'kulle’.
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et'ter i nih-heten beläglm böjder о. d. En ganska ansenlìg sädan

är att dömma at' канав belägen vid sjön Kullens sydvästra

âinda.

Kumlan, Stora о. Lilla, кишзиш‘2 (Hel'melin 1803, GS 2

Ö 31) Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs bäl'gsl. Vstml. : Kum

lan, Kummelnás. Detta sjönamn bör snmmanhällas med t. ех.

fsv. Kombla. bœk (1480>1, fno. Kumlabekkr (EL-110. Komel

beck)2 ock det icke тамада sv. ortnamnet lgumla, зап-51:11:

uppträdande som sockexmamn, Ел’. кишыа Og., Nke ock

Vstmlß, m. fl. i Sverge ook Norge bildade ortnamn af summa

stam. Grundordet är säkerligen sv. kummel, motsval'ande isl.

kumbl n., hvars mäst kända betydelse äl' ’hedniskt grafmiune’.

0rdets egentliga bemärkelse är dock otvetydigt ’märke, tecken

i allmäuhet”. Den i sv. törekommande nyss nämnda betydel

sen ’grafminnesmärke frän hednatìdeu’ är kuappast nedärfd frän

ватта! tid, “tau sannolikt väsentligeu uppkommen genom Шт:

inñytaude {гав vàra ai' den isländska litteraturen pävärkade

fornforskare. I de svenska dial. finnes den nämligen icke,

umn (Шт betyder 01'det:.’uppkastad stenhop pá grund i sjön,

ниши-116; märke i land under баке; märke pá kreatur’ Rz s.

364. Detta Шпагат emellertid ej, att i Юг. на liksom i isl.

ordet med í'örkäl'lek använts om märken â. grafvar оси att orter

erhâllit пата pá grund af uägon i ögonen шпате rikedom pá

задана. Ош en dylik ‘(отшив lämpar sig för socken- ock Ьупаш

net каппа (Kumble. 1312) i Kumla hd Честь, känner jng е)? Frán

Stenkvista sn Sdml., ат en gammal дан-а Каппа, är belägen,

hvilkeu är 1408 skrifves i Comb1um(SD NS П), nämnas швы

liga högar ock bautastenarö. Samma ár fîñrhällandet mcd den

socken, Vallby i Sdml., frän hvilken under medeltiden gârden

KumlaI omnämnes, är 1466 skrifvet Comblomï: frân socknen

mntalas en betydlig` grafhög ос]; Нега smärre, äfvensom en

större ook Hera mindre stensättningar i näjden af Hyggeby,

1) ‘Гадя-ш. kl. jordeb. в. 180.

2) Gârdnamn; so Rygh NG З: 286.

3) Styiïe Un.2 ss. 198, 244, 255.

4) Jfr Schlyt. Gloss. s. 357, Б'ва, Rygh NG З: ‘286.

5`) Jfr Grau s. 555.

6) Thanx Пук. s. 198, Höjer 1: 202.

7) Vadst. kl. jordeb. s. 246.
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fiera smà bögal' vid Маша 0. s. и‘. I Kumla srl, Lysings bd

Og., âr 1326 kallad Kumb1aby`~’, 5.1- 1391 Kumble”. finllas hanta

stenar ook fiera grafhögar, särskilt pä Äsby bys ägor tre myeket

Stora. gl'afbögar. Det torde alltsä knappast vara nâgot tvifvel

underkastat, att ej i regeln ol'tllamnen at' stammen kuml- utgâ

frän fsv. kumbel i betydelsen ’gl'afmärke’ о. d. Men för sjö

namnet Kumlan kan jag ej utan Уйдите nntaga fullt saulma

urspl'ung af dell grund, att frâll denne. пакт nägra dylika bed

niska minnesmärken, sä. vitt jag vet, ej äro bekanta. Socknell

var för 300 âl' sedan nästan en obebyggd skog; шеи det är

möjligt, att den förut ют bebyggd ook râkat i ödesmäl vid

digerdöden4. Om emellertid bärledningen skulle vara densalnma

som för ortnamnet Киша, äl' namnet att fatta sonl sjönanlnen

танец, Kinnen o. s. v. (med ako. 2), d. v. s. ’sjön vid 1511111

len, kummelsjön’, Матчи dook är att щётка, att intet Kummel

sjön, Kummeltjärn l. dyl. 311‘ mig bekent. Jfr med af'seende pá

betydelsen under misslingen, ‘кал-швец. 1 annat fall torde паш

net vara en afiedning af samnlzl ord i nägon betydelse, som

ej näl'mare kan bestámmas, snilrzlst doek betydelsen 'stenhög,

stendös’ i allmänbet, jfr Stenkumla gârd i Nke. Eller skulle

det vara en afledning :lf den adj-stam, som 11152511- i sjönalnnet

Kymmen, af samma art вот det smäländska sjönanlnet Grum

lan : stammen grum? '

Kutell, Stora. 0. Lilla (SGU Аа 12:8, 39) Mällösa su, Vill

ättìnge hd Sdml. Sjön är mig för öfrigt obekant. Jfr Keten?

кпд-1155611, se liysingen. __

Kvatern kvaßtergn l. kvasrtärzn (GS 2 O 34), чёт i Asker

sunds landsförsamlìng, Sundbo bd Nke, ё: icke näget enkelt

namn, utan, sàsom ocksâ min meddelal'e frän orten5 förrnodar,

sammansatt med en form at' ordet tjärn, alltsä en obrutell sâdan;

jfr t. ex. den närbelägna. Fngertärn ook dell lilla sjö i samma.

socken, som pá kartorna канав Tfenrern, hvilket 0111 belt enkelt

betyder чинит-цеп’. Föfsm leden innebäller fsv. kvar ’lngn,

stille (om Уйдет)’; jfr det пита besläktade sjönamnet каш (: isl.

1) Them. Nyk. s. 190. z) Them Link. s. 615.

3) Styñe Un.2 s. 198.

4) Jff Timm Спето s. 134, надет 11233.

Ã‘) Pnstorn, fil. kend. H. SÖDERSTÉEN.
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kyrr) samt i frâga om betydelsen Lygnern. Formen кювет

torde bero pá dissimilation. Jfr för öfrigt Koten, Ersten.

" Kvelmrell, Se Kvìinnareu. __ _.

Kvesen kveßsen2 eller kve4sen 1 (GS 3 0 39) Almeboda 811,

Konga hd Smäl. :Kvisingsbo, Kvisingsö; omgifven af skog,

backar 0011 bärg. Det ár svärt att utan ledning af 'áldre former

yttra sig om detta namn. Skulle jag vága gissa, är 3113— 11636

att antaga, det gärdnamnen Kvisingsbo, Kvisingsö uppkommit at'

t'sv. ‘Kvisundsbodha, 'Kvisunds¢, pá samma sätt som Hulings

ryd faktiskt utgätt frän ett fsv. Hulundsrydh (: Hulingen, tsv.

Hulunder). Jag förutsätter dä, att 83611 i äldre tid hetat 1111

sunder. Vid sidan häraf har ett ’Kvisi bestätt, eller 0011 11:11

det gamla Kvisunder blifvit Kvisun, Kvesen, pá samma sätt

som fsv. Asundi i Vg. gifvit Asen med akc. 2. Den 111100111

uppgift, jag ofvan satt först 0011 80111 förskrifver sig frân grann

skapet af sjön, Skulle dä vara den riktiga eller i alla händelser

den ljudlagsenliga. Венца stam kvis- är densamma, som vi

nedan iinna behandlad under Кишинев, Kvisseln 0011 80111 möj~

ligen ingär i t-afiedningen kvist, jfr ir. biss ’linger’2. Кашне:

syftal' enlìgt min mening pâ den i ögonen fallande egenheten

hos 83611, att denna genom en lâng smal haliö liksom delas

eller klyfves i tvänne tränga hälftel'. Tydningen 11111- dock 8111

skilt os'áker, om man anser sig hit äfven böra föra det sjönamn,

som sannolikt döljer sig i det skänska gárdnamnet Kvesarum

S. Rörurns 811, Frosta hd, i äldre tid skrifvet Quisserum(Falkm.

s. 154). Gârden ì'u' vackert belägen vid en lite11ìnsjö,s0m kal

las Kvesarumssjöns. Det är doek ej sannolikt, att de bäda Sjö

namnen böra sammanföras. Visserligen tror jag ej, att FALK

MAN har rätt, dä han 8. 154 vill härleda Kvesarum ur mans

namnet Kvistr. Ett sjönamn ingär nämligen nog i gärdnam

net; men att dömma ai' den äldre formen Quisserum har detta

1) Desea bâda uttalsuppgifter grundn sig pá meddelunden frůn tvâ

выси hàll.

2) Bczzenberger-Stokes hos Fick4 2: 175. Falk o. Torp Etyin. ordb.

för ordet till germ. tvis- ’tvz'1, i tu’. Af màngen antages dock kvist

med större skäl stà i añjuclsförhállande till fsv. kvaster 'greifç jfr Nor.

Aschw. gr. ё 72 0011 senast Torbiömsson Nord. stud. s. 255 f. (: ry.

g'vozdb ’zapfem пазы’).

3) GS 1 ò 41, SGU Aa 68: 6.
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sannolikt lytt Kvisjön ook bildats at' det i skânska gárdnamn

nâgon gäng uppträdande ordet kvi, куш ’kringgärdat äkerstycke’

(jfr Рант]. 5. 64), alltsä. summa ord bvaraf säkerligen 536111111:

net Ryan uppstätt. Detta 'Kvisjön har säsom första led öf'ver

gätt till Kvis(s)e ook förhâller sig till denna form säsom An

sjön : Ansebo, Gällsjön : Gälsebo, Gösjön : Gösebo, Hammer

sjön : Hammarsebo, ‘Lundsjön (i Lundsjötorp) : Lundsebol,

Mjölsjön : Mjölsefau, Ramsjön : Ramsefall, Rödsjön : Rödsebo,

Skälsjön :Skä1sebo, Sandsjön (i Sandsioryd t'rân 1345 enligt

SD V): Sandseryd, Torrsjön : Torsebo, mäuga andra fall att

förtiga. Ett skäl att амида, det ett sjönamn ingär i пашней

Kvesarum, är att _ särskilt i Og. ook Kim. -— af sjönamn bil

dade gärdnamn pit -rum äro ytterst vanliga; se t. ex. Allgun

nen. Slutligen omnämner jag endast ifórbigáende det no. дм

namnet кадета, där Rygll NG 1: 159 antar att ett mansnamn

möjligen kan töreligga. Det är sälunda. —- For att антиген

âtergä. till уйти 536пашп Kvesen  allt annat än sannolikt,

att detta oek stammen i Kvesarum böra hällas samman, hvadan

sanuolikheten 161‘ min tolkning af det förra ju blir nägot större.

Jag hoppas för öt'rigt nägon gäng kunne. tîirskaffa mig äldre

former af namneu Kvisingsbo, Kvìsingsö. Till dess mäste jag

nöja mig med ofvan t'ramställda bypotes. ._

Kvidden китаец (Tuneld s. 82 [1741], GS 3031), ytterst

obetydlig sjö i Ramsbärgs sn, Lindos bärgsl. Vstml. Den »han

—— enligt Типы) _- »stor myckenbet af et litet tiskslag, kalladt

qwidder». Man Шт väl antaga, att denna uppgift är riktig ook

att sjön fâtt sitt namn et'ter dessa Накат? Kvidden är isä fall

en elliptisk bildning i st. f. Kviddsjön eller куницы-п; ji'r det

just i mellersta Sverge Fórekommande Kviddtjärnß. Pá ватта

sätt oek af liknande anledning har sjönamnet Ölkytan samt vl'il

äfven Sarfven uppkommit. Pâ. ватта sätt är sjönamnet Шеи

en ellips а? fsv. Aalsie. En fsv. bildning med betydelsen ’sjö

där tiskslaget kvidd förekommer’ hade snarast hetat ‘Kvidde;

ett иван añedning direkt at' detta ord bildat sjönamn skulle

hälst utmärka en sjö, som till formen liknade en dylik ñsk.

1) Sjön kallas" nn cnligt karten Lnndsebosjón.

2) Sñ. äfven OMAN i Ncrikes Alleh. 1899, nr 89.'

3) Gs 1 o 32 Vrml., 2 0 32 Nke, 1 0 31 ock 2 ó 31 2 ggf vrmi.
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Kvmen vm kvnqenl (Gs 3 б 38) Kräksmála su, Hanbörds

hd Klm. Namnet inneháller [пап :vifvel det just i Klm. f`öre

kommande куш I". ’vatteudmg; gren at' en à eller bäck’ (Rz s.

372). Anledningen till пашней ¿ir den, att sjön uppfattats som

en t'örgrening at' sjön Klefven. Pä snnlma sätt är det etymo

logiskt identiska namnet â Sjön Kvisseln att Нэп-1118111. Samma

form kvill- ingál' i {Эха Qwilla qwœrn (SD NS 3: 130 fr. 1416),

nu Kvills__kvarn Krâkhults sn Smäl., hemmansnamnet Kvill

Окна sn, Ostra hd Smâl., bäda vid äar, куша by i Förlösa sn

Klm., vid en bäck, Kvilledalen pá ön Hisingen (z Kvi11an,namn

pá dalens bäda mynningar, fno. Elfarqvislar).

Kvismaren, ‘таи-в, ock баста, кчйвзшаггп (Qwismar Blaell

2:30 [1663]; Quismarne Tuneld s. 73 [1741]; Kvismaren GS

3 О 33 o. s. v.; Kvisnaren Höjer 1: 254, tryckfel?), tämligeu

stora sjöar i Skyllersta ock Askers hzder Nke. Nnmnet innehâller

запасти den stam куш, som omtalas under Kvesen ock som

fór отд: ingär i sjönamnet Kvisseln. Ой grundbetydelseni

denna. stam synes vara ’lîìrgrening l. dyl., anser jug möjligt,

att narnnet syftar pá den egendomliga form, sjöarna [лагун säsom

ett Не]: betraktnde (se kartan). Dock är att шёл-Ка, att formen

vid den tid, dâ namnet uppkom, sannolikt var en annan än i

vâra. dagar: om t. ex. vid denna tid den s. k. Fornskinnsmossen

stod under vatten, hvilket ju ìir sannolikt, kan icke värt fór

slag till förklaring af namnet användas. Kanske ё]- emellertid

benámningen гений‘: ung: härför kan tala, att afledningen -ma

ren (se Maren) säkerligen öfverflyttats frän namnet â den паг

belägna Jälmaren, där den uppptrâider f'örst p5. 1400-tnlet. Jfr

att концами sannolikt Шва: sin afledning frän Tisnaren, Vir

ken frän Arken samt Käxten {акаем erhällit яйца frän Risten.

Kvisselll kvis‘seln(?) (Hermelin 1803, GS 2 О 31) Hjulsjö

sn, N. Kopparbärgs bárgsl. Vstml. Кашне: bör sammanhàllas med

no. ‘álfnamnen Kvisla. (Rygh NG 3: 333, 374, Elven. s. 136). Till

grund för bâda ligger ett ord motsvarande isl. kvisl ‘шеи af

en á’. I föreliggzmdc fall har namnet betydelsen ’gren eller

förgrening af sjö', nämligen af Hjulsjön. Pá ватта sätt har

sjön пущен —— en pá :mnat sätt utvecklad form at' summa ordil

l) Akcentuppgift är ej lemnad.

2) I detta snmmanhang má nämnas, att den af Mikkola Bezz. Beitr.

22: 246 för isl. kvisl дизайн. grundformen 'kvinslö icke kan vara riktig.
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_ fattats som en förgrening af sjön Klefven. I Norge 111173111

des ordet bl. а. om armar 111‘ 111336311. Ordet ingär 161- öfrigt

i fsv. namnet Trenukvislir (VGL IV. 10), »troligen en bäck pá

forna gr'ánsen af Sundals hd»2 samt lei'ver kvm' i Нега 37.111111.

(Rz). Sá 3311113 1 Nederluleä en i en bäckförgrening belägen

Skogsäng 161‘ Kvisslenß. Jfr vidare ty. liodnamnet Zwiesel : mht.

zwisele; se Bohnenbel'ger Festg. 1'. Sievers s. 369. ‘_

KVÍStdl'Oppßll, Stora. 00k Lilla., kvisätdropgpen (GS 1 О 37,

SGU Аа 33: 33), tvà myeket smâ sjöar 1 Hillareds sn, Kinds

hd Vg. Det 1111113 ingen anledning att betvilla. att de bäda smä

vattensamlingarna blifvit jämförda med ett par vattendroppar, som

dallra pá kvisten. Ãtminstone har jag ingen arman förklaring

att lemna. I namnet ìngâ alltsä. fsv. kvister n1. ook drope 111.

п Kväggen kvägtgen шифр”) (Fernow s. 889 [1773]. GS 2

О 33) Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. : кузнец, Kväg

gestorp, Kväggeshyttan (se nedan). Namnet ha vi indirekt upp

visat frân 1500-talet genom gärdnamnet Kväggen, som anföres âr

1540“, 15865 Ock 1590 (Qväggen)6, ät 1613 skrifvet Queggenï.

Detta har bildats af sjönamnet som t. ex. gârdnamnen Immen,

Антипам, bâda i närheten, al' likalydande sjönamn. Sásom

törslag till dess härledning har jag att meddela följande. Man

har att tänka sig antingen ett urgel'm. ‘kvagìa- (jfr sv. lägg)

eller ett ’kvei-ia, (jfr sv. vägg ock se sjönamnet индеец). I

betraktande af de synnerligen mänga sjönamn, som betyda

’den hvinande, tjutande, krikande, klagande, sjungande о. d.'

eller i allmänhet uttrycka. ett ljud eller läte, säsom зашагав,

Skrikegallen, Kärmen, Sângen, Tjutingen, Vinen 1n. il. 111. 11.5,

synes man mig emellertid med fog böra ‘сада 1 öfvervägande,

huruvida 11311- е3 föreligger en iaailedning af den germ. rot

kvei, ieu. 3201-, som ingär 1 lit. geidys ’tupp’, lett. ваша ds.,

got. qeinon Чаща’, 131. kveina ds. о. 3. vf', enligt Persson Wz.

s. 197 besläktade med ätskilliga ord, som ha bet. ’säng’, ’kra

1) Rygh NG Indl. s. 62. 2) Sclilyt. VGL s. 568.

3) Nordlinder Sv. lm. V1.3: 27. 4) Norask. ark. 2: 425.

5) Anf. arb. 2: 442.

6) Anf. arb. 2: 443. liliìjligen :'ir skrifningen nâget normnliserad.

‘) Кошек. ark. 2: 692. '5) Se öf'versikten.

9) I frága 0111 detta ords etymologi jfr äfven Thumb KZ 36: 197,

Lidén Bezz. Beitr. 21: 103, Ulilenbeck Et. wb. d. altind. spr.
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xande’ о. d.' Jug antager nu, att ett- fsv. ‘kvœgger är cu agen

tisk bildning, som föl'häller sig till sskr. gâyati ’sjunger’. fry.

gajati ’kräheu’ säsoml fsv. prœgge, gen. prœggia ’skjul' till

sskr. träyatê ’skyddar’. Jfr äfven Kvännnren. Namuct äl' sä

lunda att räkna till den uräldriga g'rupp at' sjönamu. hvilkas

grundord redau vid den litteräru tideus börjnn varit utdöda. Till

deuua gl'upp tyckes Vrml. bidl'aga med en ganska. Stor kon

tingeut: mänga af de vrml. sjöuamnen stâ isolerade ock förete

en sâ egeudomlig struktur, att man rent af käuuer sig frestad

att sätta deras iudoeul'opeiska ursprung i frâga. — Gärdnamuet

Kväggeshyttan, är 1779 сдавив-Пупа}, tyder pá en tvästafvig

form ‘птиц. I ей fall 11111 1 seuare tid akceutförskjutuing

ägt rum. о

FSV. ‘шнура, äll'namu, spâral' jag i sockeuuamnct Kvänum

Vg.; se utförligare under Kviinmnren. __

Kvännaren kvänßnarsn 1. куплены-911 (Qvenarn GS 4 О 36).

icke obetydlig sjö i Törnesfalla su, S. Tjusts hd Klm..0mkr.1«'s

mil väster om Västervik. I saknad af äldre former samt pá

grund af bristande öfverensstämmelse mellan den uttulsuppgift,

jag erhâllit frân ‘пашен, ock den enda skriñ'orm, som stätt mig

till buds, har jag svärt att yttra mig om detta uamn. Fäster

man sig vid deu senare, vill man suarast tänka pá att stam

meu i isl. kveina. (se närmnre швед—оп) ingär i ordet. En sâdan

betydelse är som bekant yttel'st vanlig i vära Sjöuamn.

Utgär man frân uttalsformen, hvilket tord@ vara säkrare, kunde

man vara böjd att antaga ett fsv. ’Kvâahnin af den älfnnmusstam,

som ingäl' i fno. älfnamnet Kva'aöa, hvilket säkert hör till kveöa

’tala, sägafß; jfr Ogun, Sagan. Det i Kvännaren uppträdande

n skulle dà vara älfnamnets stamkonsonant, hvilket förutsätter,

att namnet är mycket gammalt; se närmure under Паши-ед samt

afd. Il` 3. Samma älf'uamn ‘Kvœpa (eller ’Kvœ]>n?) har efter

mitt törmenaude möjligen burits af den à, som flyter genom

Kväuums su Vg. Soekenuanmet Kvänum skrifves är 1397

Quœdheem“ ook är 1428 Одеваю“. Säkerligen är den äldre

formen Quœnem (‹- ‘КщЪрп-Ьеш), livilket förhällel' 515111131“

1) Enligt Bugge NTfFil. NR 3: 272.

il) Byggd àr 1655. Jfr Dahl Сан-15511. Soclm (Nornsk. 2:410).

3) Jfr Rygh NG 3:109, Elven. s. 137.

4) Styiïe Un.2 s. 130.



318 HELLQL'IST, sJöNAMN. XX. 1

namnet Kvœp- nngcfár liksom tsv. Visnem till älfnamnet ’Visn

eller ‘Шва, som fsv. ‘пи-паша. till Штатив: Varnan eller som

nsv. машет till älfuamnet Alstran (se Yismen, Varen ook мыт).

Slutligen 011111111- jug om de möjligheterua, att Kvännaren

kan vara besläktat med det pá fiera ställen i Norge förekom

mande älfnamnet Kvenna, som anföres af Rygh NG 14: 17 ook

hvars härledning 311- dunkel, eller med den stam, som 1115511- i

no. fjordnamnet питомец, hvarom se närmare 1105 Rygh

Stud. s. 63.

Купи 1у‹1‹1е е111. Grau s. 488 (1754) namuet pá en liten

insjö pá ägorna till prästgärden i Västerväla sn, Norbärgs bärgsl.

Vstml. Af densamma kan „Зад; icke se айвой spär ä. de kartor,

som stà mig till buds. Namnet har emellertid sitt intresse,

emedan det tydligen innehäller det just i Vstml. förekommaude

kyo. f. ’färt'älla’, en utbildning at' t'sv. kvi, hvilket senare ord jag

under Kvesen antagit som bestándsdel i det 'Kvisjön, hvarmed enligt

min mening det skânska gârdnamnet Kvesarum 111- snmmansatt.

För пашней куш ligger knnske ungefär samma i'öreställning

till grund som för de med -gàrden sammansatta sjönamn. Ordet

ingâr väl för öfrigt i gàrdnamnen Gyllekuia (1565)1 Tuna sn

Dalarna samt Ryan Ofva-näkers sn Häls.; _jl'r Будь Elven. s. 134.

Kylingen väl tjyßligen2 Я (GS 4 Ö 31), myeket liten sjö

i V. Färnebo sn, Vangsbro hd Vstml. Ett närnstâende vatten

drngsnamn ingär möjligen i Kyllingsân3 (eller Lillán) Algus

torps sn, Kullings hd Vg. ЕйЬе51йкга15йдап11135ег 51111631

ligen äfveu till grund för det fsv. gârdnamnet Kylabgek (купае

buck SRP nr 383 fr. 1358),"n11 кашек Skeppsâs 511 Og. Vidare

erinras om Kylsjön (GS 1 O 37) Ãkers 511 Vg. Namnet :i den

vid sjön belììgna gä-rden куша visar hän pá ett nrsprungligen

enkelt sjönamn: orden pá -âs äro ofta bildade afdylika benìim

ningar (se t. ex. вишен, Lyen).

Namnet Kylingen är айвы: af stammen kul i sv. kulen

(l'sv. kolen), fsv. kulde ’köld’ о. 5. V. Jfr Канон, Kyllen, Kñllen,

‘шпинделя, Kölnen samt i frâga om bildningen t. ех. (1i-mingen.

)lan kunde emellertid ooksá шика pá en växelform pä -ing till

x) Erik XIV:s nämnds dombok s. 188.

2) Sjön var obekant för min meddelare frän trakten.

3) Lindskog 5:415.
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sjönamnet Kälungen (af kol); jfr Kolsnaren, Kölingen, llvilket

sistnämnda. väl i sä fall vore etymologiskt identiskt med Ky

пне-511. Mindre troligt är, att ordet är allett af sv. dial. ky1

’päse, säck, vanligen af skinn, äfven: 5101- mage, buk', isl. kill

’pâse, säek’, hval'vid 1. ex. sjönamuet Smedbä1gen,fsv.Bœ1gsi¢

(bevarat som gärdnamn, se Bällen), 110. älfnamnet Tasks. (Rygh

NG 1: 326) kunde jämforas.

Fsv. nsv. купце Klm., fsv. Kylunge, nu Kölinge Uppl.,

samt soekennamnet Куницы-ед. Redvägs hd Vg., äl' 1391 skrifvet

Kylungarydhl, innehálla däremot säkerligen ett patronymicum,

om än Kölingsholm (nära kyrkan) kunde tyckas tyda pá ett

forntida sjönamn; se min afhandling om ortnaninen pâ. inge.

Купец, Stora. oek Lilla., tjylßlen2 (GS 4 0 38), tvä sjöal'

i Högsby sn, Hanbörds hd Klm. : Kylshorfva.. Särskilt Stora

K., hvilken väl namnet nrsprungligen tillkommit, är mycket

träng ook smal; vattnet är djupt, mörkt ook mycket kallt. Sä

kerligen är det denna senare egenskap som gifvit upphof` t-ill

namnet. Genom att kombinera dettas tvästafvighetsakeent med

gärdnamnet erhâller man 511 t'sv. sjönamn ‘Kyllir eller 'Kylix'.

Jag utgär frän den senare formen oek härleder densamma frän

den stam kul ’kall’, 50111 omtalas under Kylingen.

Emellertid má äfven erinras om det al' Rygh NG 15: 255

konstruerade fno. fjordnamnet Trékyllir, hvilket betyder ’trä

säcken’; jf`r Rygh Stud. 5. 45.

Kymmen tjym4men (531mm) (Kymmen Fernow s. 828

[1773], GS 1 V 31, Cederström Vrml. ñskev. 111 1084; Kymen Her

lnelin 1808, Bjöl'kman 1: 113, Höjers karta), vackel'2 ook stor

sjö till största delen i Gräsmarks sn, N. Fryksdals hd, pä 311111

sen till Gunnarskogs sn, Jösse hd Vrml. : Kymmen, Kymsbärg.

Gärdnamnet Kymmen ür naturligtvis bildat af sjönamnet pá

samrna sätt som 1. ex. de värmländska gärdnamnen Ани/0110111,

Immen, Kväggen af motsvarande sjönamn. Jag är ej fullt säker

pá, men har 111115111111151 antaga, att málets ljudlagar tillstädja

den härlednìng af namnet, som synes mig ligga närmast till

hands, nämligen af ett ord motsvarande no. kjom ’tillgänglig,

bekväm att komma till, m. m.’ (Aas., Ross), alltsâ likabetydande

med no. kvœm, i'ormellt motsvarande isl. kvsèmr (jfr mht. be

 

1) Styůe Un? s. 111. 2) Jfr Höjer 1: 479.



320 HELLQUIST. sJöNAxlx. XX. l

quœme, Bv. мышц), bâda hörande till got. qviman, sv. komma.

Ljudntvecklingen är ‘каш (isl. 'kómr`) —› 'köm —› kym. Mot

svarande betydelse kan späi-as i fiera andra sjönamn, jfr Nim

mern, Ãnimmen; den motsatta i Bůfven, Enveten, Шаги, 'r1-men

m. fl. Häi'ledningen styi'kes at' det bohnsl. sjönamnet каш,

hvilket mäste anses vara identiskt.

Om nägon ä andra sidan skulle föi'edraga att härleda nam

net frän ett 0rd Inotsvai'ande ags. cy'fme ’beautifuL splendid’ —

011 etymologi som i Sá väl formellt som semasialogiskt afseende

kan förefalla frestnnde —- vill jag nämna, att mot en dylik

sannnanställning taler, att ett sâdant 0rd för öfrigt 5.1- okänt

inom de nordiska spràken, en ìnvändning som dock ej är af

görande, dä fräga är om ett sannolikt myeket gmnnialt sjönamn.

Men den är oantaglig af den grund, att betydelsen ’skön,vacker’

hos det ags. ordet тёще hafva utvecklat sig pá anglosaxisk

botten. De besläktade orden inom öfriga västgerm. spräk visa,

att stammens grundbetydelse 111- ’schvviichlich’, 111111111- 1 ngs.

först betydelserna так, fein’ oc-k sedan den af'schön’ uppstättk

Ej häller tror jag, att namnet böl' ställas till fht. ehuma f. ’kla

gan’ : lit. gauti ’tjuter’, gr. pio-n' ’skrik’ 0. 5. v., trots de synner

ligen mänga betygìelseanalogier som vära. sjönamn erbjnda; se

öfversikten. —— Fsv. 'Humber'.

Крыши, se Hysingen.

Kàen käsenf* (SGU Aa 47: 5 samt enl. uppgift), liten sjö i

Fellingsbro sn Vstml., som ä. GS 3 Ö 32 311- belägen vid киша,

Kátorpa, men (1111- icke Íörsedd med namnuppgift. Samma stam

ingär säkerligen i кацап (GS 1 V 37) Björketorps sn, Bolle

' bygds hd Vg. Dà vid denna sjö en gárd кыш: är belâìgen,

har sannolikt äi'ven den burit ett osammansatt namn. Emeller

tid ät Kůsjön den enda benämning som f`órekomn1er i trakten

ock enligt uppgift i mannaminne använts pá densamma.. Sjön

har mörkt, grumligt vatten ock nästan öfverallt dybotten, hvilket

däremot ej lär vara fallet med Kàen. Namnet innehâller sanno

likt ett fsv. 'käp ’smuts' = isl. káô n. ’ussedeligt ryggeslöst lev

net', hvilket jag emellertid antager ha haft nyss nämnda betydelse;

jt'r saurlíñ ‘Маш-1011120’ : saurr ш. ’oi'enlighet’ (se Sonnen). Be

släktade ì'u'o för öfrigt шт. kadel ’russ, Schmutz”, isl.kám öfver

1) Se Kluge Et. wb.6 under kaum.
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drag af smuts 0. d.'1. hvaraf fno. itlfnamnet каша, (se nedan).

Dessa ord böra hållas i s'ár från de likbetydande ags. cwéd,

t'ht. чаш, mht. quât, köt, kät, ty. kot?. Med afseende på bety

delsen _jfr sjönamnen Gon-en, Gol-jen m. f1. samt det besläktade

fno. älfnamnet ‘каша, som antingen betyder ”den mörka' (z no.

шт 'dunkeL mörk') eller 'den smutsiga' (: isl. каш n. 'smuts')3.

I danskari förekomma ortnamn, som synas vara samman

satta med da. ка 'kaja', t. ex. Ka11undborg<-'Kâ-1und-^. Någon

direkt motsvarighet till detta ord tinnes dock mig veterligen

ej i sv. Man kunde annars erinra om sådana namn som Kråkan

ock därunder anförda sjönamn samt ags. on ceahhen mere (969) f’.

кати ke3ven2 (GS 2 Ö 36) delvis inom Svarttorps sn, -

Tveta hd. ock Hagrida sn, N. Vedbo hd Smål. Namnet uttalas

вшей ett á-ljud med dragning åt ö» d. v. s. e, -ock utgår sålunda

tydligen från ett fsv. ‘кем. Det bör väl förbindas med namnet

å no. älfven копа. från Kovevandet, som Rygh Elven. s. 131

förbinder med no. воща) 'tilstoppelse, opdæmmelse af frost eller

is’. Äfven kunde man tänka på fsv. кой m. 'kammare', dock

i en äldre betydelse; jfr Middendorfl” Aeng. Ниш. s. 28. Dock

tror jag snarast, att namnet innehåller det reducerade stadiet

kub- (ock med a-omljnd кои) till nsv. dial. kvafver n. 'sumpig

plats kring en кипа‘, ags. cwabbe, mnt. quebbe, quobbe 'sumpt"6;

jfr кацап. Samma afijudsstadium föreligger i sv. dial. имен, no.

koven 'kvafi kvalmig'. Jfr sjönamnet кишат-нанес (Neder

Luleâ.), »hvars fisk vissa vintrar' i brist på. luft kväfvasi'f. Om

sjön Kåfvens natur känner' jag for öfrigt blott, att den icke är

synnerligen djup, omkring 8 il. 10 m. på de djupaste ställenaö.

l) Zupitza Germ. gutt. s. 192.

2) Ош öfriga släktingar se Zupitza Germ. gutt. s. 86. Det af Kluge Et.

anförda sskr. gñtha hör däremot ej hit; se Brugmann IF 5: 375.

3) Будь NG 2: 192. 4) Kristensen Ark. 17: 83.

5) “iddendorff Acng. Нит. s. 25.

6) Om dessa ord se utförligare vFries. Mediagem. s. 65 f. ock

där citerad litteratur. Dock tror jag ej — i motsats till vF. _, att

isl. Меда utgår från ett nomen 'qaban ’fuktig, porös o. s. v.'

7) Nordlindcr Sv. lm. VI. 3: 17.

8) I samma härad, men Öggestorps sn, ligger en gård Kåfveryd.

fsv. Kofl'rarydh (1466, 1480, 1500) enligt Vadst. kl. jordeb. s. 91, men

detta namn hör tydligen till det af Lnndgr. Sv. lm. Х. 6: 152 om

talade fsv. perisonnamnetI Kofre.

wb.
О
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Kàllen ТЫ kolßlen? (Smâl. besklxnunder Абеба sn) Upp

vidinge lxd Smàl.:Kà11ehytte; à GS 3 O 38 капай Kàuesjön.

Jl'r Kůllersjön (GS 1 V 37 Vg.) ook канатам (1 V 33 Dalsl).

Ett Damn Кацап ligger väl äfven till grund för Бди-(шашист

кшеьоаа Vrml., hvareftel' sjön nu enl. GS 1 V 32 kallas капв

bodatjärnl. Gl'uudordct är fsv. каше: 'kall', llvilket i vìssa

dial. ljudlagsenligt utvecklats till кап. Sjönanmet äl' alltsä

etymologiskt identiskt med Kauen; se för öfl'igt d. о.

Kàlungen at" allmogen uttalat »kôlongen>>, det senare o

= o-ljudet i dog, alltsá -logîmn2 (Kàlungen Liguell Dal 1: T, GS

1 V 34; канадцев Höjer 2: 1187) Gunnarsnäs sn, Nordals hd

Dalsl. : Kàlungen; jfr gärdnamnet Bollungen : sjönamnet Bol

lungen. Pâ grund af detta gârdnamn kunna vi följa штатив:

täulligen lzìngt tfillbaka. Det Шт). skrifves i шаге handlingar

Collongen. I Dipl. norveg. 1: 344 111- aftryckt ett originalper~

gamentsbref, (Шт samma hemmansnamu lörekommer under for

шеп ко1ап3ег3. Tydligen föreligger alltsä. en alledniug af

samma kol n., Som ingâr i копны-ед, ‘кошпащещ, Kölingen

о. s. V.; se d. о. Den по. sjönamusändelsen -ang- v'áxlar опа

med -ung- ock ing-; jfr Öjangen, Öjungen, Öjingen. En växel

form pá -ing föreligger saunolikt i det nyssnämnda sjönamnet

Kölingen. Jfr de likaledes iDalsl. förekommande sjöuamnen

Bollungen, Gullungen.

Om nägon möjligen skulle vilja antaga, att ett näl'besläktnt

паша äfven burits af Kůllungerödssjön (GS 2 V 35) vid Käl

lungeröd Ol'ust Boh., fno. Kolungaruö“, má nämnas, att detta

gärdnamn innehäller gen. pl. af slììktnamnet Kolungr; se min

afhandling om de svenska ortnamneu pá -inge.

Kůren, Stora ook Lilla" (Hermelin 1818) Типа su, Tuna

läns hd Klm.:Kä.rtorp. Namnet innehäller kauske Sv. Кате

ш. ’liten vindpust’ (= 110.); jf'r sv. dial. каш ’bläsa litet’. Sjö

namnen сёдел ock ‘Haren äro mycket osäkra analogier i frágn om

betydelsen, dá för dem äfven andra tolkningar äro möjliga. Л:

l) I vissa fsv. паша pû Капа: synes dock personnamnet Kalle

ingâ; se Lundgr. Sv. lm. X. 6: 146.

2) Jfr uttalet af sjöuamnet Lungen. Ниш uppgiften om иные:

af det {613111 0 skull fattas, vet Зад ej säkert; möjligen 8 l. в?

3) Lignell Dal 2: 47.

4) Holmberg Во11.2 2: 280. 5) Uttalsuppgìft har ej Iemnats.
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för öfrigt Kàrsjö (GS 1 V 37 Hall. : Karshult). Kůretjärn (1 V

33 Dalsl.)

Kälfven (Brooeman 2: 662 [1760], Widegl'en 541 [1829]),

numera försvunneu sjö i V. Stenby sn, Aska bd Og. Reden pá

BRooeMANs tid bade sjön шиш-11111, igänvuxit eck шпат sig».

1 äldre tid skall den ha sträckt sig till »Styra Byens ägor . .,

sä til Tranberga oeh Sk'áfftesgjärdes Kärr föl'bi Kjälf'westens

Kyrka till Nyckleby 0011 Freberga storäng, oeb therifrän genom

en Bäck i Wäterml. Den bar sâlunda varit belägen i den del

af V. Stenby, sem fordom kallades Kälfvestens socken. Denna

benämnes är 1371 Stena., âr 1361 Kiœlwesten, Kœ1wasteen‘‘,

onlkring är 1500 Kœluisteenß. Hvad nu tolkningen af detta

паша beträñ'ar, bar man en utgängspnnkt i den upplysningen,

att vid den ferne. sjöns попа ända starka шпат-1115 finnas, det

ena af gammalt kallat S:t Britas källa4. Det är väl sälunda

trolìgt, att ordet är besläktat med sv. kall, капа (<- kalöiön)

o. s. v. Doek anser jag, att ett annat afljudsstadium bär 1010

ligger, nämligen detsamma sem i lat. gelu, gelare, gelidus, osk.

gelan ’pruiuam’. Kanske 51111- rent af u i lat. 30111 idirekt fer

bìndelse med w i det ‘квант eller ‘111011711- (utan omljnd, jfr

fsv. Meelir, fno. Aspir). som antagligen varit sjöns fornsvenska

namn, motsvarande ett äldre ‘Koln-@(12). Bildningen erinrar för

öfrigt om sjönamnet вишен. Skrif'ningen med ki i 111101170

sten är att bedömma som skrifningarlla kiœlda, вузами. ook

tyder sâlunda icke pä att brytning bär föreligger. Det s. k.

w-emljudet saknas bär enligt regeln af samma anledning semi

t. ex. fsv. при, парча, namnen наша, Salve“ o. s. v. Be

släktade sjönamn äl'o i törsta rummet Källunden ‹- fsv. ‘Keel

und, kanske äfven Kälken samt vidal'e Kauen ook Käl

len; jfr 'zif'ven купишь __ __

Kälken 150141101: (Tjelken GS 3 О 40) Oljebults sn, Bräkne

hd Blek. Uttalet med ako. 1 "isal', att bär icke gìirna ett :lf'kälke

bildet fjänlförelsellamn» kan föreligga. Kzlllske innebäller Käl

1) Broocman a. st. se) Höjer 2: 125.

s) Thum Link. 5. 671.

4) Broocman a. st., Them Link. s. 670.

5) Om desea tvà ord se Keck Sv. lm. XII. 7: 17 f.

Sv. Мидии. XX. I. ‘21
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ken en k-:ttledning at' adjektivstammen kœ1, urgerm. ke1, ieu.

gel- `kall’, 0. d., som jag antagit ingä i sjönamnet кишел 00k som

äi'ven uppträdel' i 'Kä11und(en). Jfr med afseende pá bildningen

under Falken ook лапши. För öfrigt mà päpekns, att sjön Käl

ken ár belägen icke synnerligen längt frân sjön Tjurken.

Ett formellt nästan identiskt namn kunde tänkas ha burits

af Kälkerudssjön eller Kälksjön Fryksände sn, Fryksdals

hd Vrml. (Cederström Vrml. fiskev. nr 932) vid нищета, llVll

ket gärdnamn kan Штата ett t'sv. 'Kœ1karudh. Första leden

är möjligen ett sjönamn ‘Каменке; jf'r t. ex. (Вт. ггукашаь:

Fryken. Наш‘ vore Kälksjön en i зените tid uppkommen ut

vidgning. Om emellertid, hvad som synes like. möjligt, gärd

пятне: i зашей är sammansatt med personnamnet K(i)œ1ke1,

mâste Kälksjön гонимая som en elliptisk bildnìng at’ кашке

rudssjön.

‘Källund(en), fsY. ‘наемная, liar sannolikt varit namnet pá

den sjö i Kärda sn, Ostbo hd. ook Forseda sn, Västbo hd Smäl.,

som nu et'ter gärden каштан канав Käuundasjön (GS 1 Ö 38

samt enligt skriftlig uppgit`t`)2. Gärdnamnet skrifves i fsv. tid

Kœlundas. Första leden är den stam kœ1, urgerm. ke1, ieu.

gel- ’kall o. 11.’. som antagits föreligga i sjönamnen нашел ock

(_mindre säkert) i Kälken. Samma 0rd kan ingä i nägot eller

одета af följande sjönamn, hvilka doek snarast innehälla капа,

fsv. каша. : капают‘, кепками-115. Jfl' fno. ljol'dnamnet кета,

hvarom se Rygh Stud. s. 61. _ Om senare leden se Undeu,

Ulmen; jl'r Bill-gg Kolund(en).

Kärfven.

1) цмзуецг шахт, дудит) (Radios 1:1О[1804]‚(}$ 5 Ö

31) mellan Almunge ock Knutby шпаг, Närdinghundra hd Uppl.

:Kärfsnäs. Sjön канав äfven Böderbyviken.

2)6 (GS 6 Ö 30), liten sjö delvis inom Edebo sn, Frösâkers

hd Uppl.

1) Jfr fsv. Kyalkathorp; se Nielsen Oldd. personn. s. 57.

2) Summa uppfnttning hyses äŕven af min meddelare, kyrkoherde

N. DANIELssoN.

s) styffe Un., s. 160, sD Ns п.

4) Gs 2 Ó 40 Blek. : капеьоаа, 1 v 37 vg., 1 v 35 Boh.

5) Gs 1 v зз Dalsl., 2 Ó 31. з O 31 2 ggf : каппы-п Vstml.

6) Uttalsuppgift är ej lemnad.
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En sjö Kärfven finnes äfven i__Torsåkers sn ваш. Vid

densamma ligger en gård, som ä GS 4 О :29 skrifves ‘ты-пав; nam

net emellertid säkerligen (så gott som) identiskt med канв

näs (vid Kärfven 1). Samma stam ingår kanske i no. Kjerv

elven, se Будь Elven. s. 127. Möjligen ligger också. ett sjö

namn 'Kærve till grund för вёл-апатией Karfvaryd, efter hvil

ket den vid gården belägna sjön nu kallas Kärfvarydssjön (GS

1 О 37) Käfsjö sn, Ostbo hd Smal.

Den för l angifna ako. 2 tycks att dömma af gårdnamnet

кем-{впав visa han på en ia-stam. Dock bevisas föga af denna

omständighet, emedan ju detta namn kan vara mycket ungt.

Etymologien är osäker: den fsv. stammen kan vara k(i)ærv-,

tiœrv- eller рывки. Mau vill naturligtvis hälst tänka på ett

jämförelsenamn, bildat af sv. канув, fsv. казне m.; jfr af andra

dylika sjönamn Agnaren, Axen, Borsten, Busken. Föga troligt

är, att Kärfven är rotbesläktat med sjönamnet Kärmen. På

samma sätt skiljer jag hälst Bjälfven ock Bjälmen, ehuru dessa

annars erbjöde en god parallell. Knappast häller ligger adj.

kär-f, egentligen använt om smak, isl. рта, fht. dërp till

grund. Skulle detta vara fallet, hade namnet afseende på någon

egendomlighet i vattnets smak, jfr Будь Elven. s. 127, där denna

möjlighet antydes. Icke haller är det sannolikt, att man har har

att söka adjektivet i någon af dess öfveríörda bemarkelsel'l Ofriga

möjligheter: att namnet hör till fht. zerben ’sich drehen', af ieu.

l derbh ’winden7 drehen'l, eller till ТЫ. zorft 'hell' af ieu.

l derp ’hell sein’ (sskr. darp 'anzliuden')2, i hvilka fall den Тет.

stammen vore тени, må här äfven i korthet antydas. I brist

på äldre former är det svårt att träffa något val mellan dessa

förslag. Om man emellertid betänker, huru ytterst vanliga de

s. k. jämforelsenamnen dock tyckas vara, torde det vara förenat

med den minsta risken att antaga, det namnet innehåller fsv.

kærve, sv. катке, hvilket i Vätömålet heter hafva-ff. I så fall

måste väl emellertid namnet skiljas från det norska älfnamnet.

Slutligen må som ett, om ock mycket svagt, stöd Рог den upp

(активен, att sjönamnet innehåller' en stam kærv-, ej hiærv- eller

1) Jfr Fick, 1:455. 2) Jfr Fit-k, 1: 69.

3) Schagerström Sv. lm. X. 1: 44. Målet talas i den trakt, där

Катал 2 är belägen.
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tiœrv, anföras, att —- under det jag icke känner nägot {впоп

namn pá равен-(тат) — jag frân SD NS II har antecknat ett

цвете (1410).

Kärmen tjär4men (fázrmgm, möjligen äfven fé'rmQn) (Kär

men Tuneld s. 73 [1741], GS 2 О 32; Шеи-шеи Dahl Carlssk.

Socbn 1779; Kerman Hermelin 1803) Knista sn, Edsbärgs hd

Ша: : Kärmsön. Namnet utgâr frän en Тет. stam kœrm- (+— kar

mi- eller kerma-), bvilken förhâller sig till ieu. V ger (gor 0. s. v.)

i fht. chars. ’klagan', капал ’skria, brasa“, isl. кип- 1n. ‘гуще

0. d.’ 2, sskr. járate ’brusa, клана, гора’, gr. Tipea ’stämma'

о. s. v. pá samma ваш som fsv. biœlm- (se Bjälmen) till Vbhel,

sv. dial. galm (se Galmnren) till i. ghel, isl. jalmr (se штат)

till V 913. Dâ jag har att välja mellan kerma- eller kar-mb,

föredrager jag det senare, emedan vi dä erhälla en direkt mot

svarighet till ags. oierm ’klagan’, fht. kann Чаши’, fsax. каш

(Genesis4, jfr тыка gan-m ’rop, skrik’, kymr. bret. germ ds.)

samt till den i Grimnismál str. 29 omnämnda mytiska älfven

Кепи: (<- ‘км—лишь), hvilket namn är bildat medelst ett suffix, som

stundom uppträder i namn pä vattendrag. Sjönamnet anscrjag

vara besläktat med Пи. ñodnamnet Cherminbitzia, bvilketâìfven

Lohmeyer Herr. Arch. 70: 359 afleder af samma rot: dock är

denne fórfattare af den sannolikt oriktiga meningen, att -min

utgör en rest af en gammal sammansättning (se öfversikten). —

Fsv. ‘казним

Kärrìngsjön, se Sibrissen.

Kärrlàngen, No1-ra ock södra, tjärßlogîgen l. tjäls- (Herme

lin 1804, GS 4 О 32, SGU Аа 18: 42), tvä (egentligen боке läng

srnala) sjöar, den fórre i Toresunds, Str'aingnäs ock Шкет, den senate

i Toresunds, Kärnbo oek Шкет sznar pá gränsen mellan Ãkerbo

ock Selebo hzder Sdml. Södra Kärl'lângen är omgifven afoländig

l) ‹—- ‘karzian- = lat. зато Persson Wz. s. 87.

Se) Falk Akad. afb. til S. Вышке s. 18.

5) Ейск‘ 1: 402, Prellwitz under Ssnpwïv, Uhlenbeck Et. wb. d.

altind. spr. ss. 97, 98.

4|) Emellcrtid má päpekas, att pä den grund att ett germ. m

sufñx icke annorstädes är belngt, Symons ZfdPh. 28: 152 ät böjd artt

{мыт den ags. omljudsformen sásom beroende pá anslutning till vb.

cierman, cyrman. — Order föres af KÖGEL till ЕМ. chars. ‘шаге’,

„Е BEAUNE däremut till fht. queran ’seufzen’.
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skogs- ock bärgmarkl. På grund af de samstamrniga skrifnin

garna Kàrrlången antager jag, trots uttalet Källàngen, att första

leden är sv. kärr, fsv. kiær, isl. шахт n. Man har dock an

tagligen icke att i ordet söka den i sv. ock fsv. förekommande

betydelsen 'träsk', utan snarast den af 'gebüsch, gesträuch', som

uppträder i isl. ock som är den äldre ock ursprnngligaß. Samma

ord ingår i Karrsjön3 samt det sjönamn, som förntsättes för

гриву. gårdnamnet шип-вазе (1561)4 Ledb'árgs sn, Опиши-55 hd

Og.; jfr äfven gårdnamnen Kan-sjö Stigtomta sn Sdml. ock

Björna sn Västernorrl. l. samt möjligen också no. Шагаем 1.

Kjerdelselven (Будь Elven. s. 127). Om senare leden se Längen.

Käxen (Kjäxen Broocman 2: 440 [1760]; Kexen Widegren

2: 135 [1818], Tham Link. ss. 36, 862; gäxen Hermelin 1810),

den sjö i Risinge sn, Finspânga läns hd Og., som efter GS 3 Ö 34

samt enligt skriftlig uppgift nu kallas кацап. Att emellertid sjöns

äldre namn är Käxen, framgår af ofvan anförda former, ock det

är väl högst sannolikt, att det ännu lefver kvar i orten, trots

att min meddelare endast kände den å GS anförda nya formen.

Denna, кацап, har naturligtvis uppkommit på grund af in

värkan från den bredvid liggande Bisten; jfr om liknande in

värkan under Arken, Jurken, Kolsnaren, Rungeln. I detta sam

manhang kan nämnas, att Tham Link. s. 36 omvänt kallar

sjön Bisten för Rixen: här har en omvänd påvärkan ägt rum,

dock säkerligen blott i skriften (jfr samma arbete s. 862).

Kanske alltså rent af det unga namnet кацап egentligen beror

på ett misstag å GS? Namnet ser nt att vara antingen bildat

medelst suff. -se (se Ушел) eller sammansatt med sjö. Emel

lertid tror jag icke, att så är förhållandet. Ordet bör enligt

min mening uppfattas som ett jämförelsenamn, bildat af en stam

piœx- motsvarande sv. dial. шина 'tväryxa' Smål. enligt Rz,

fht. dehsa ‘уха’; jfr det däraf afledda isl. pekela 'skarfyxa', sv.

dial. tjäxla, som jag antagit ingå i sjönamnet Käxlan. Samma

1) Tham Nyk. s. 155.

2) Se Lidén Z. altind. n. чете]. sprnchgesch. s. 8. Äfven för den

händelse den af samme {буй Ark. 13: 35 noten framställda härledningen

skulle vara rikti , betyder ordet egentligen 'skog o. d.y

з) Gs 2 4o, з о 4o Blek., 1 v 38 2 ggr. 1 v 37 Hall.,

5 ò за sdml.

4) Erik XIVrs nämnde dombokI s. 5.
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ord ligger [кашке till grund för кашах-п (GS 2 Ö 31). En

motsvarande betydelse uppträdei' vidare i sjönamnet впивает

samt Yxsjönl, Yzresjön (GS 3 O 32 Vstml), Укушен (3 O 35

Og), Увидит (1 О 31 Vrml.). Jag eriui'ar äfveu om Knifsjön

(GS 2 O 40 Blek.), каштана (1 V 36 Vg.) Ialla dessu fall

311- det sjöarnas form som gifvit anledniug till namnet. Soul

ett stöd f`ór den här gifna förklaringen af uamnet Kàxen má

aníöras, att stammen i sv. dial. är gauska spridd (se Rz samt

följ. namn), äfvensom att möjligeu namnet â den bredvid lig

gande sjön Risten likaledes ат ett s. k. jämförelsenamn med

ниш-ша betydelse.

Käxlall tjälüslan2 (Kex_1en Tham Link. S. 608; кажут

Lex. 7:597; Käxlan GS 3 0 35) Авьо sn, (штанге hd 0g.

Ordet är bildat af sv. dial. инкам f. ’krokbladig tväryxa’Sdml.

Nke Зины, en bruten form i l`órhàllande till sv. dial. шипа

Vg. Dalsl. НЭПа, isl. рекам ’skarpyxa’2, en l-aiieduing af sv.

dial. тыква f. med samma betydelse, fht. дыша, som ingär i

sjönamnet Käxen. Samma ord uppträder som första led i gàrd

uamuet Thyœxlowik (1409, SD NS Il), Tiœxlawik (1500):’. nu

кацапы: l. кидаешь Skedvi sn, Finspänga läns hd Og., vid

en vik (af sjön Tisnareu), som sanuolikt h_urit detta namn. Den

obrutna formen ingâr i Täxlesjön (GS 1 O 38, skrifvet Texle)

Hillareds sn, Kinds hd Vg., ook fda. известив syo Himble hd

Hall.‘; den senare formen är айвы]: viktig pà grund af sitt

uddljudande th (р). I Norge anväudes репа i ortnamu om паз;

se Rygh NG Indl. s. 39 ock Мг Elven. s. 266. Med afseende

pá hetydelsen äro de under Klixen aniörda analogierna Yxsjön

o. s. v. att jämlöra. __

Käxten (GS 3 О 34), se Käxen. n

Kölillgen j§ößligen2 (Kjölingen 17925; Канадец GS 5 О 31)

Odeusala ос]: Vassunda ватт, Агнпвьипдта‘ hd Uppl. Башне‘

är ниш-аз: en añedning af sv. fsv. kol u., jfr det närbelägna

l) Gs 1 v за Hall., 1 \' 37 vg., 1 v 32 Vrml.. 2 O31 “мы.

 I айвы; eller паях-э, fall kun dock liär en form uf oxe ingx'i.

2) Om ordets härledning ш. m. se Hellqu. Ark. 7: 160.

8) щам. kl. jordeh. s. 66.

4) “диет. IIzs jordeb. (Schlyt. VGL s. 591).

5) Se närmare Styñe Пи: s. 265 not 4.
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Kolhammar (1792)‘, alltsâ en viixelform till sjönnmnen кашп

gen. Jfr för öi'rigt Концы-оп samt därundel' behandlade namn.

Kölnen (Wieselgren 2: 775), en ijärdingsväg Ещё 556 i Vis

landa sn, Allbo hd Smäl.; emellertid har jag ej каппа: iinna

den à yngre kartor. Nnmnet utgâr väl frän ett fsv. ‘куш:

’kallsjön’. Jfr vrml. Kölan Ny sn, no. Штатив: Ky1jo,hvarom

se Будь Elven. s. 138; jfr i fräga om hildning (ook bety~

delse?) det besläktade isl. mytiska namnet Okólnir eller окопах;

se för öfrigt under кипел.

Köm (Traotus Bahus. 1734 hos (Edman Chorogr. Bnhus.

[1746]) Boh. Det jag hal' att meddela om detta narnn är an

fört under Kymmen, hvilket jag betraktar som etymologiskt iden

tiskt. Dock má äfven den möjligheten tagas i öfvervägnnde,

att namnet med afseende pá bildning ock betydclse nnsluter sig

till den grnpp af sjönamn, som bildas af Bjälmen, бандами,

Jälmaren, Järmen, Kärmen, 00k Sâlunda är att Юга till sv.

kaum ’tjut, veklagan’2 : g1'. 80,27., тих/ум, ugs. ciegan (<-'kau

jan) 0. s. vf’. Jfr Íöl' öfrîgt Skrìkegallen, ‘Шпиндель

lîön’1 (Kjön GS 2 0 31), liten sjö i Hjulsjö sn ook bärgsl.

Vstml.; at' obekant härledning, möjligen ett fsv. 'K¢i(1-)’kosjön’

(511- Oxen) eller identiskt med iöljnnde namn.

Körn дай-п (Kiörn GS 2 O 38), Шеи sjö i Fryeleds sn,

Ostbo hd Smâl. Namnet темпе: sannolikt isl. куп- ’lugn,

Stilla'; ji'r (det вёл-а hesl'ziktade) Kvutern штанги-н) ock i {гада

от betydelsen äfven Lygnern. I alla händelser är namnet säker

ligen identiskt med sjönamnet Kiörn (lilla. оси Stora), som U.

Hiärne Anledning 2: 84 (1702) anföl' frän Rossundn разгони,

Vena hd Àlfsbol'gs län.

Kösen j§össen2 eller j§ö4sen5 (Kösen Tuneld s. 132 [1741],

Hermelin 1809; Kjösen Wieselgren 2: 949; шва eller Kjössjön

Rogberg o. Ruda s. 432 [1770]), ganska stor sjö öster om Bol

men i Annerstads ock Angelstads шпаг, Sunnerbo hd Smäl.,

med â västra ändan mycket branta stränder. Кашне: hör till

1) Se närmare Styffe Un..z s. 625 not 4.

2) Bugge Bezz. Beitr. 3: 119. s) Persson Wz. s. 197 f.

‘) 0m uttslet har ej lemnsts nägon upplysning.

5) De sinsemcllan nfvikande uttalsuppgifterua härröra frän та

meddelare.



330 nsLLQUisT, SJÓNAMN. XX. 1

sv. Шива. 'aflång, trång dal mellan bärg eller höjder", motsva

rande fno. kjóss, hvilket i no. ortnamn stundom har betydelsen

'smal vik' ock stundom den af 'liten dal eller mindre fördjup

ning'ï'. Det förefaller mig emellertid mindre troligt, att i målet

ett fsv. kius- kunnat utveckla sig till kös-, såsom fallet är t. ex.

i tinnl. ock no. dial.; jfr kjösa Ul. enl. Rz samt no. ortnainnen

Kjøs. Därför bör man kanske här antaga en afijudsform kans-_

Den germ. stammen keus- anser jag vara en utvidgning med в

af den rot geg 'böja, vrida,'vä.nda', som behandlas af Ehris

mann PBB 20: 52. Samma sjönamn ligger väl också till grund

för gårdnamnet Kösebo (GS 3 О 38) Kråksmåla sn Klm., be

läget vid den s. k. Kösebosjön, numera en mindre göl. Ifråga

om betydelsen jfr t. ex. under Dänningen, агнец, lilysan, Kläm

mingen.

En ström Kiust, nu Tjusta Ryda sn Vg., omtalas från år

1410 (SD NS 2: 305), ock en Tjustgöl upptages å GS 4 О 37

från Misterhults sn Klm. Möjligen föreligga här bildningar af

den afljudande stammen keus.

I Kausbækken ingår enligt Будь Elven. s. 125 snarast fno.

капай 'katt'; jfr Kattaaen ock älfnamnet Ketta.

Lacken, se Loken.

Lagern (Lex. 3: 105) angifves som namn på en sjö iGrums

hd Vrml. En sådan är mig emellertid alldeles obekant: hvar

ken i tryckta eller otryekta källor har jag i öfrigt funnit någon

motsvarighet till detta namn. Sannolikt föreligger här ett tryck

fel, så mycket mer som ett sådant förekommer i det följande

namnet i listan. Skulle emellertid något sådant namn finnas,

bör det sammanbállas med det följande ock saknar sålunda ej

sitt intresse. '_

Laggaren lagsgargn (Laggarn Tham Link. s. 608, GS 3 О

35) Åsbo sn, Göstrings hd Og. Namnet innehåller stammen

lag- i fsv. lagher m. 'vätska m. m.’ Södw., isl. lQgr m. 'flytande

x) Af denna mening är äfven min meddelare från orten, kommi

nistern fil. kand. C. LINDSTÈN.

2) Rygh NG Indl. s. 60.
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пивка; insjö; ält" F122, direkt niotsvarande foi-nir. loch‘, lat.

Щепа, jfr ät'ven med grammatisk växling isl. IQ, lá ’strandvat

ten', som ingär i fiera ortnamn ock noga bör skiljas frän ló n.

'hind' ock lò f. ’sumpig äng’2. Den nämnda stammen 1ag upp

träder nästan som ett appellativ i en mängd no. ortnamn, t. ех.

fno. ЕШ- eck sjönamnet Lçgrs, ock fórekommer enligt Förstem.

2: 888 i t. ex. “у. ñodnamnet Lagbeki (men knappast i пацана, nu

die Leine?) I Sverge träfïas ätskillìga врёт af densamma. I

i`0`rsta hand erinrar jag om sjönamnen Laggen, Lögaren samt

älfnamnet Lagen eller Lagaàn, hvilket säkerligen ursprung

ligen hade appellativisk funktion“, Samma stam ingär sanno

likt äfven i fsv. Laghund eller Laghundha пилам-65; jfl' det

likabetydande Syöhundare (1412)6. Däremot kan man icke hit

Юга fsv. Laggahœradh : Laggaân, emedan gg bär synes vara.

uppkommet genom assimilation af fg; jfr formen Lafgeredh".

Ниц] det länge. g i Laggaren beträñ'ar, kan det tänkas

hafva uppkommit i en sammansättning ‘щепы-ш, pá samma

sätt soin no. Laggeraaen uppstátt ur fno. Lagará (Rygh NG 3: 97).

Detta. kan vara. en yngre sammansättning med sjöns ul'sprung

liga namn, Lagher, gen. Laghar, af ett slag till hvilket. швы

liga motsvarigheter i denna athandling anfüras. Men den fórsta

leden kan ос]; vara ett ánamn, som Шиши vore att samman

hâlla med de nyss nämnda sv. Lagen ook fno. швам.

Nu fìnnes just i Ãsbo socken gârdnamnet Laggarp. Men

detta lydde i fsv. tid Laghathorp (SD NS 1: 546 fr. 1406), ock

vi ha bär en ny analogi till den ofvan onitalade ljndöfver

gângen g —› gg. Men namnet ägel' Юг oss i detta samman

bang ett :mnat ock större intresse. Säkerligen 'sir det med orätt

som Lundgr. Sv. lm. X. 6: 104 _ om ock ined tvekan _ fór

1) Stokes Bezz. Beitr. 11:76.

2) Se Läifler Ark. 7: 260, Joh. Upps.stnd. s. 73 ос}: där спеша

iittemtnr samt ofvnn under лшпцаеп.

3) Вуз}: NG Indl. s. 67, 3: 97, 1V. 1: 94, Elven. s. 138 о. s. v.,

Fr.2 under lQgr. Jfr ytterligare nedan.

4) ЛЬ‘ ш älfven i Mnrkaryds sn ůtminstone pá 1700-talet Кантон

:Stm-a ström» (Rogberg о. Rudn s. 397). -— Namnet îngàr i fda. Lagœ

bolm (1399), nu Laholm.

5) Se Styíi'e Un..2 s. 283. ' 6) Styife Пай s. 299.

7) Styñ'e Un.2 s. 298, SD NS 2: 107 о. s. v., Tham Sthm s. 198. Nani

net Laggaàn kan sůlunda icke förklaras sà som sker {Вуз}: Elven. s. 325.
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binder fórsta leden med ett pel'sonuamn Laghi. Gârden ärnäm

ligen belägen nära en ä., som stâr i förbindelse med s_jön 11:13

garen, ock därl'ör synes det mig betydligt sannolikare, att vi

bär ha icke ett personuaum, ниш just зашит stam, som vi :1u

щёк uppträda i sjönamnet Laggaren. Laghathorp utgâr sà

lunda frän ett Laghar, gen. af ett âuamn, om är identiskt med

det ofvan omtalade fno. älfnamnet LQgr. Se äfven föregäende

наши. I {газа от den appellativiska betydelsen :if det häl' be

handlade vattendragsnamnet jfr t. ex. напел, Vättern.

Laggen, Stora. l. Попа, Lilla. l. ваш-а, 1авввеп5' 1 (Lag

gen Fernow s. 13 [1773], Björkman s. 102, Cederström Vrml.

iiskev. nr 3, 4; Ваге-вши. plm'. Tuneld [П] 5: 105 [1790]) Gäs

bol'ns 00k Rämens sznar, Filipstads bärgsl. Vrml., pá grâinsen

till Kpbgs ша. Säkerligcn iugár här den i iîìregäende art. be

handlade stammen. Det Мига g är att förklara analogt med

gg i Laggaren. Jfr Dragesiöö, nu Draggen, pá gränseu mellan

щитке ock Orsa smal-2.

FSV. Lnglmthorp, gärduamn, Se [медлит (811112812).

Lnkeîjärn, se Asplängen. __

Lummen Наташей, äfven lam‘men 3 (Lamen GS 2 О 38,

Smàl. Beskr. under Aneboda) Aneboda su, Allbo hd Sm'âl.:

Lamhult (i Norrvidinge-audelen af socknen), efter livilken дата

sjön äfven канав Lamhultssjön. Ат 1416 nänmes en gärd

Lamhult frän ‘ЧМ-вид (SD NS З: 125) — sannolikt samma som

den hìir отшибе. Troligen utgäl’ deuna. form fl'än ett шаге

‘Lam(m)ahu1t; Ю‘ om аут; synkope N01'. Ascllw. gr. § 156.

Sjön har вшита hetat ‘LamL Ett 'Lumber cller ‘Lamìr bade

gifvit nsv. Lamshult. Sjön liar cnligt uppgift fà aflopp nek

trögt vatten. Namnet innehäller, sàsom redan ss. 40, 86 ап

tytts, adj. sv. dial. lamer ’förslappad, utmattad', fsv. lumber,

pl. äfven lamina., ’utmattad, uttröttad; lam', ä.nsv. äfven lamm",

1) Jfr om ишиас Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 32.

2) Dipl. dalek. З: 50. '

s) Det förra uttalet har uppgifvits nf llera i измен uppvuxna

personel'. Den senare uppgiften härrör frán en person, som väl 51

hemmastadd, men icke uppfödd i orten. шипе: 111421161’), som man

äfven nägon цап; fár höm, är ett »innanläsniugsutlal», som занизи- all

etymologisk betydelse.

4) Ex. se Hellqu. Ark. 4: 296. Om behandlingen afm efter fsv. ä

se Kock Sv. lm. XI. 8: 42 f., Nor. Aschw. gr. ё 300 anm. 2.
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fht. 1am ’gliedersclnvacll, lahm’ o. s. v.; jfl' Íinl. dial. lama

’längsamt ge sig i väg’ Vll PPm., i alljudstörhâllande till fht.

luomì (se Lomnmren). I frâga om денно. betydelse hos vatten

drag jf'r пытке“, növälen, змеи, Tñkern ook vidare fht. Ной

namnen ’Luominza af det пузе nämllda fht. 1uom(i)1 (alltsà

besläktat- med Lummen), Laznieh : mht. laz ’träge’, alltsá ’die

langsame, zögel'ndd?, ock Maticha af mbt. mat 'matt, kraftlös’ 2;

jfr det no. älfnamnet Dumbaflsom нуди NG 15: 298 för till dumbr

шиш’, ock väl äfven fno. älf'namnet lllóöa3 af mòör ’trött’. _

Lammtjärn (GS 1 V 32) Vrml. hör säkerligen till djurnamuet

1am; jf'r t. ex. канадцев. Skulle mot lörmodan äfven Lummen

höra hit, vore dessutom sjönamnen Geten, Hjorten o. в. v. att

jämföra. _ Däremot fìnnes ingen anledning att föra ordet till

sv. ~dial. lamma ’klinga’, isl. hlamm ш. ’larm, это)’, fht. fsax.

hlamôn ’brausen, rauschen“, trots att en dylik betydelse i vâra

sjönamn är уши-31 vanlig. Uttalsformen med lângt m utgâr

naturligtvis frän ä.nsv. lamm; se ofvan. _ Рек. ’Lami.

__ Lallaren Маши-211 (Hermelin 1802, GS 5 О 33) Tveta sn,

Okuebo hd Sdml., пата sjön мандата. En stam lan- ìngär

äfvcn ì fsv. Lanafors (1342 enl. SD 5: 99) Asa. su Smäl. ock

Lanforsœ)5 bruk i Иди-Шкода bäl'gsl. Pä grund af detta fors

namn är det möjligt, att Lamar-en är en af'ledning af ett älf- eller

forsnamn ’Lana, resp. ’Lani, som burits af den nuvarande Brän

ningeströmmen, genom hvilken sjön utfaller. Ett анашу fullt

säkert fall är Växaren, fsv. ‘Чехи, som afletts af fsv. (fno.)

‘álfnamnet Vaxa, nu Чиха. Derma härledning blir dock nägot

mindre trolig, om forsnamnet Lanafors _ säsom sannolikt är

_ bildats af fsv. nsv. dial. lana. f. ’ñsknät som brukas i

strömmar’. Man bör knappast ì dessa forsnamn söka en n-ut

vidgning af den rot med betydelsen ’la1'ma, skrika’ 0. d., som

uppträder i t. ex. g1'. Миш, lat. lamentum, lit. lóti о. s. v.6

Jfr i frága om betydelseu ванны-ед, skl-ikegnllen o. d. Föga

sannolikt är, att man har att utgä fräu шатен som alled

l) vGrienberger MdIföG 19: 527.

2) vGrienberger Маше 19: 525. 3) Будь NG 1: 270.

4) Om dessu ord se Joh. РВВ 14: 309.

5) Sá 1779 enl. Dahl Carlssk. Sochn, Nornsk. ark. 2: 412.

6) Jfr Persson VVz. s. 13.
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ning; jfr doek den bl'edvid liggende Màsnaren. _Mau lladei

sà fall att Шика pá första leden i Lasjön (GS 1 O 38) Smâl.

eck den icke ebetydliga Lassesjön (GS 1 O 36) Bergstena sn,

Vedens bd Vg., vid gârden Laryd, hvilket namn utvisar, att

sjönamnet intet har att göra med persennanlnet Lasse, utan i

шаге tid lytt La(b)sie eller ngt ау]. eller snarare шт: esam

mansatt. En stam Lan- förekemmer äf'ven i Lana. вырыта‘,

nu Lane bd Bob.

Lanen (Lex. 2: 58) är путы, väl för Lánen; se nennen.

Lankan lagßkan2 (GS 1 О 31) Gustaf Adolfs sn, N. Alfdals

hd Vl'ml. Namnet bör sammanbâllas med gärdnanlnet no. Laanke,

hvilket utgär frän ett fno. Lanka eek som Будь NG IV. 1: 167

anser [шипа vara ett medelst suffixet -ka at' adj. langr bildat

älfnanln; jfr Ilka, Silke. o. s. v. __ 

Larjen larjen2 (Largen Hermelin 1802, GS 60 31) mellan

Riala ook Кипа smar, Ãkel's skeppsl. Uppl. Bottnen bar fin

sand, ook vattnet utmì'lrkel' sig för en synnerlig klarbetß. Detta

säkel'ligell nrgamla sjönamn innehäller sannelikt den synkope

rade fel'mell af ett adj. pá ~ig,' jfr Gröeken, напев, ШЩеп, Mal

jen, вишен e. s. v. Stemmen är kanske ett germ. laz- = ieu.

las- i sskr. швей ’strälal', glänser, зреют’, gr. 'Ariel (<- ’1a.sö)

’blick:l.r’, ry. lásyj ’begä.rlig, lysten'; jfr det sannolikt besläk

tade sjönamnet Lusten, шиши sjö äfvenledes ёж bekant för sitt

kiara vatten. I frâga om ljudntvecklingen erinras om nisl.

laraör ‘шт’, som at' BUGGE samnlanställes med got. шейте ’svag".

Betydelsen vol'e ungefár de_nsamma sem isjönamnen Glan, Glim

швец, Klartjsfn (GS 1 O 31 Vrml.) e. s. v.

Emellertid bör äf'ven frambällas möjligbeten af släktskap

med det t'bt. flednamnet Laraha, anföl't af Förstem. 2: 903.

Likaledes erinl'as em dell keltiska flodnamnsstam Larg, som

ingär i ty. Ober- eek Unter-Larg, billed till Ill, Largue, biflod

till Durance, eek Lergue, billed till Hérault5, bvars llärledning

är mig obekant.

 

Lesjön, Lnssesjön, se Lanaren.

1) Styíïe Un.2 s. 359. 2) Akcellt obekant.

3) Эй. Ы. a. enligt Dahlgren Вези. öfver Kulla socken, Sthm

1848, s. 4.

4) Jfr Kock Ark. 15: 358.

5) Holder Altcelt. spracbsch. 2: 144.
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Ьаха vììl _1akßsa2 (Седа-5110111 Vrml. fiskev. nr 649) Gustaf

Adolfs sn, N. Alfdals hd Vrml. Bland 11111- törekommande 631;

arter märkes bl. a. laxöring. Jfr äfven under Laxfjüllen.

Fsv. 'Laxe, nu Laxsjön, Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl.; se

under Laxfjällen.

Laxen (Lex. 5: 564) Röks sn, Lysings hd Ög., ärsannolikt

tryckfel; se Loren 2.

Laxfjällen mkßsfjamen ([e] Tuneld III.__1: 14 [1831], Tham

Link. s. 851) K_illlerstads sn, Mämmings hd Og., 311- samma sjö,

som à GS 3 O 34 kallas Laxtjärden. Den är sedan fiera âr

nrtappad, ock dess Гоша botten är odlad. Emellertid lefver щипнет

kvar hos allmogen. Jag шпаг, att det förr uttalats lakssfjäflen

oek att sâlunda i Laxfjällen en follietymologi föreligger. Af

fisknamnet lax synas dessutom följande sjönamn vara bildade:

Laxsjönl, Laxatjärn (GS 1 V 36)` Laxtjärng. Af lax är 11105

ligen äfven det fno. älfnamnet Lexa aflett3 med det i душка

fall icke ovanliga sufñxet ión. Den stora sjö, som ä GS 1 V 33

skrifves Laxsjön ock ai' allmogen kallas Iglqfou, äl' belägen i

Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl. Socknens fsv. namn Laxabygda

(1457)4 synes река hän pá ett sjönamn ‘Laxe, efter hvilket

socknen fätt namn; jfl' det liknrtade förhällandet med de dalska

Bockennamnen Edsleskog : Edslan, Svanskog : Svan, Ànimskog :

Ánimmen, Ärtemark :Ã1-tingen о. s. v. Det 'zìr ingalunda sä

kert, att detta namn bör häl'ledas af lax : -se ár ett icke Ovan

ligt suffix i sjönamn (se Ymsen ock öt'versikten), ook man bör

канаве alltsâ. 11311‘ afdela 'Lak-se. Stammen kan stà i 111131165

törhállande till den i sjönamnen Loken (‚111- Lummen ock Lom

mnren) ook formellt motsvara den i sv. (анклаве, hvilket ord

själft snarast är шпаг frân mlt. lake.

Ье, Stora, le4 ([vidr] Lœ NGL 2: 487 fr. 1268 eller 1273;

[j] Lee. [er] Lee [Щуки vatn], [or] Lee anf. arb. s. 489; Lee

[ack] Dipl. norv. 7: 432 [1446]; Lee Siöö Bureus Капа 1626;

General Landkort öfv. Vg. о. 1688; Stora Lee Lotter e. 1750,

Fernow s. 23 [1773] m. ii.; Stora. Le GS 2 V 33; Leesiö Blaeu

2: 34 [1663], Leesjön Fel-now s. 23 [1773]; Stora Leed Tuneld

1)GS1Ó.=16,2033. -

9) GS 1 V 32 3 ggf,10312ggr,20312ggr,3Ó312ggr.

s) Вуз}: NG 15:46 f. A‘) Stylïe Un., s. 148.
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s. 207 [1741]), den största sjön i Dalsland, som äfven 3:11- inät

Norge ook skiljer Värmland frân detta rike; hnt'vudsakligen bc

lägen i Eds ook Nössemarks smal', Vedbo hd, 6 mil láng, men

ioke öfver 3/4 mil bred, med i allmìinhet bärgiga stränder1;har

sitt ntlopp genom sjön Lelàngen till Vänern. Кашне: tyoks

vid Шпага ögonkastet böra härledas frän Тег. ledh f. 'farled’,isl.

leiö. 111111131- kunde dels formen Leed hos TUNELD tala, dels

ock den omständigheten, att vid sjöns поп-а, ända i Norge en

дата Ledengen, uttalat Идёт, är belägen, hvilket i шаге

tider вшей Leidangh, Leding (1626)2. Men de ofvan anförda

fno. t'ormorna af' sjönanmet visa, att sà ieke kan vara fórhâl

landet.' Батюшке har emellcrtìd — att dömma :1f formen hos

Тыквы) — sjönamnet af' en ook annan зане i' förbindelse med

nämnda 0rd. Möjligen kan rent af gärdnamuet Leidangh губа

pä en dylik folketymologisk anslutning med gamla anor. Jag

erinrar om gärdnamnet Ladung i Namdalen, uttalat leang, hvil

ket Rygh Stud. s. 70 ställer till det nämnda fno. leiö i bet.

’segelled’. Namnet anser jag stà i etymologìsk förbiudelse med

isl. la'a n. ’bedrä-geri, skada о. s. v.’ Detta ord, urgermflai-uiz,

torde böra förbindas med fht. interjektionen léwes, lès ’11еп,

leider’ :'1aina-; om öfriga. släktingar sásom t. ex. isl. 1eiör,gr.

мата; o. s. v. se Persson Wz. s. 15. Dock har да; ingen be

stämd mening om växlingen œ м ё i sjönamnet. Betydelsen är.

om sammanställningen träiïzu' det Шиша, analog med den i

Bàfven, Illern, Lákan, Parson o. s.. v.  Jfr Lelângen.

Lefelingen 1e3fe21igen (GS 3 О 31) Ramnäs sn, Знай-шве

hd Vstml.; паи-а en nu uttorkad sjö Fel(1)ingen : Felingstorp.

Detta namn är kanske etymologiskt identiskt med Шиве]: (se

d. 0.). Första leden kan man i betraktande af parallellerna Le

lunnen ~ Deglunnen (d. v. s. Digerlunnen), Lelungen ~ Stor

lungen vara böjd att betrakta som en form :1f шеи. Dock är

det i dessa bâda senare namn tydligen lell- t`ór lill- soul iugâr,

пушке: ju ej kan vara fallet med h'zir behandlade sjönamn.

Sannolikt är alltsâ Le- att Fora till sv. adj. led, Тег. ledher

’vedervärdig, ful 0. s. и’, isl. leìör, med hvilket ord väl ocksâ

Lesjön (GS 1 V 32) ock Letjärn (1 V 31) \’гш1. äro somman

зама. Däremot höll det ej till led, fsv. ledh ’segelled’.

1) Jfr Lignell Dol 1: 5, Höjer 2: 1203. 2) Se Вуз}: NG 1: 192.
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Leliell 1e“ken (Шаги) (Tuneld s. 73 [1741], Hermelin 1803,

GS 2 O 32) Hidinge sn, ванною-55 bd Nke. Sjön, som anses

vara дыши, är belägen i en bred (Низинка ock »genomströmmas

:if en :131. Vid densamma ligga: веке, Lekebärga‘’, Lekhult ock

Lekhyttan. Efter sjön har vidare Leke eller Lekebärgs вёл-55

lag nppkallats; till denna, som väl äsyftas i ett bref frân Karl

IX af 1618, där Lekbärget отшив”, har nämligen i шаге tider

västra delen af socknen hört. Namnet hör sammanbällas med

sjönamnet] Säfveleken, Lixnaren, Stora Lexan (GS 3 O 31):

Leksjönp Söderbärke sn Dalarna samt Leksjön, Stora ock Lilla

(GS 3 О 38):Ых1ш11з Smäl., Lekvattnet Vrml. Lexon utgär

naturligtvis äfvenledes frän ett Leksjön; jfr Leksjöbo samt t. ex.

шеи : fsv. Аппетит, Äxen : Цен О. s. v. Om n1öjligheten,att

summa namn en gáng äfven burits af den nämnda sjön Lix

naren, Se d. О.

Den i dessu namn pá Lek- ingâende stammen ätertinnes i

sv. lek, motsvarande гм’. leker i betydelsen ’hastig l'örelse'; jfr

isl. leika bl. a. ’röra sig газы, fara hit ock dit’, lit. шт

’löpa vilt omkring’ о. s. v. Det isl. ordet användes bl. a. om

vìndens ock vâgornas lek. Grundbetydelsen idenna stam är

tydligen ’röra sig, vara i rörclse’*. Möjligen utgâr namnet när

mast frän ett adj. ’lëker i betydelsen танк, litiig, munter’. I

alla bńndelser syfta namnen pá vattendrngens rörlìga ock litiiga

vatten. Jfr med afseende pá betydelsen under Karken, Skun

dern, Svarfvaren, Svlnnaren samt (älfuamnsstammnrna) Skut, Tros

осн. med motsatt betydelse, Lummen samt därunder behandlade

отд. Att dömma. af ortnamnen ligger en fsv. tvästafvig form

'Lëke till grund; i sjönamnet har sälunda akcentförskjutning

ägt rum.

Lelllmgell, ве Lillungen 06k Lungen.

Lelun, Lelunden, Lelunnen, se Lillnnden, Lillunnen.

Вещие leßlog2 (Шаг akc. 2) l. Lelùngen 1e310g2gen (Le

làng 15825, Blaeu 2: 33 [1663]); Leelang Bureus Karta 16266;

1) Ticln. Шип 1904, nr 12, s. 146.

2) Jfr 'rhum Огеью s. 120. 8) хоть. ark. 2: 714.

4) Jfr Gering Ark. 10: 396. Ош besläktade ord se äfven Uhlen

beck Et. wb. d. altind. spr. under пацан.

5) Lignell Dal 1: 23.

6) Prickarna öfver á ock 0 выше ofta à denne kar-ta.
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Lelängen General Landkort öfv. Vg. о. 1688, Tuneld s. 207 [1741],

Lotter с. 1750, GS 1 V 33; Leelang Витей капа Gothia, al'

‘пуск: hos Blaeu 2: mellan ss. 29-30 [1663]), mycket stor,lâug

ook smal sjö i Silbodals su, Nordmal'ks hd, Glafva sn, Gill

'bárga hd Vrml., samt Vedbo hd Dalsl. Sjön är 6-7 ggf sà

Шва’ som bred; den канав enligt Cederström Vrml. ñskev. nl'

1632 äfven Mjögsjön (se Шаги). Första leden äl’ väl densamnla

som i sjönamnet Le, om den senare se Längen. Den enda

uppgift Зад; erhâllìt 0m allmogens uttal är Шаг, alltsä utan best.

art.; jl'r de dalska sjönamnen Bör, Grunn, пав, Bàvarp о. s.v.

— Fsv. ’Lelangen

Lensjön, se Kullen.

Lern, älfnanm, se Lermon. __

Lermon lesrmcmî (_»1ermönn») (Hermelìn 1818, GS 4 О 35)

Ukna su, N. Tjusts hd Klm. Sjöns sträuder bestä till minst

75 32 af sten, bärg ock sand; ena stranden har enligt uppgil't

mokarakter. Första leden är fsv. 1er, isl. leir 11. Af samma

0rd äro följande vattendragsnamn bildade: Leringen, sjönamn

frän Medelpad (jfr i fräga om atledningen t. __ex. Grytingen, Ste

виден), vidare вех-556111, Lergölen (GS 3 О 40), Lersjötjärn

(1 О 31), fno. fjordnamnet Leirir (Будь Stud. s. 50). Lern har

i Тег. tid тат ett vanligt älfnamn, särskilt i västra Götaland.

Leren omnämnes af Fernow s. 11 som ett ватта): пашп pä

Norsälfven Vrml. Sá har efter min mening äfven den betyd

liga â kallats, som llytel' депеш Lel'dals sn, Valbo hd Dalsl.,

eck som ingâr i detta sockeunamn, är 1531 skrifvet Ler

dal”, i gärdnamneu Lerkvilla. Lerdals sn ook Lersäter Sanne su

samt i s_jönamuet Lersjön Sanne ock Krokstads шпаг. I Norge

är älfnamnet Loira. vanligt, se Rygl1~Elven. s. 141 f. Synner

ligen ofta förekommer gárdnamnet Lerbäckenß.

Senare leden är sv. mo f. ’sandig hed о. d.’, men i dial.

äf'veu ‘5101- skogstl'akt, oduglig till odling’ Rz; jfr sjönamnen

Mofällingen, Molängen, jfl. Mon (шёл) о. S. v. samt огшашпеп

Mo, Moheda. (fsv. Мотив), Vürnamo о. s. v. Det filmes ingen

anledning att i sjönamnet förmoda en motsvarighet till fno. älf

 

1)Gs1v36,2v34,2032,1v312ggr,2òsl.

2) Stylîe Un.2 s. 148.

a) Sv. розги-Цех. s. 287 (1894).
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uamnet Móöal. Ej h'áller torde ett änamn (motsvarande no.

вен-в.) ingä i föl'sta leden. utan sjönamnet fär betl'aktas som

ursprungligen hafvande betecknat omgifningen eller nâgot för

(en del af) stränderua betecknande; jfr t. ex. sammansättningen

molera samt gârdnamnet Làngmon : Längen. Möjligen är nam

net ett numera försvnnnet gärdnamn = no. Len-meen?.

Letten 1et4ten (Letten Hermelin 1808, Höjer 1: 4_90 ш. ñ.;

Lem надет 11499), betydlig sjö i s. Finnskoga 811, Álfdals hd

Vrml. : Letafors (brllk), Lethöjden, Letterásen; Sjön hal' äfven

gifvit namn ät Letän, som där hämtar sitt vatten ock utfaller

i Klarälfven. Sjön поте vara uppkalled efter Letteràsen eller

Lethöjden, den högsta. bärgtoppen i Alfdalen, belägen mellan

Letten ock Klarälfven, Södra Finnskoga sn. Dessa namn inne

hâlla väl en motsvarighet till det i ortnamn ingäende no. юге,

fno. leiti n., 0m тике: se utförligare hos Aas., Fna, Rygh NG Indl.

s. 65. Enligt Fr. auvändes ordet stundom om böjd i allmänhet,

frân hvilken man har en vidsträckt utsikt öf'ver omgifningen;

detta stämmer ju för öfl'igt med ordets gruudbetydelse (:1.1'ta. ’se’).

Det äl’ att шёл-1121, att man frän Letterâsen har den mäst stor

artade utsikten i bela Värmland — öfver Klarälfvens (121331111:

ning till Нега mils längd ock lângt in i Västerdalarnas fjäll

bygd. Jfr мышц. Sjönamnet kunde med afseende pä upp

komsten jämföras med танец, Kinnen.

andra sidan hör ej den möjligheten afvisas, att namnet,

säsom Будь NG 15: 338 synes böjd att antaga, innehäller samma

stam, som ingär i isl. lier 11115’; utförligare hos Будь ant'. st.

Lexnaren, se Lixnnren.

Fsv. шва, älfnamn, se Lien (slutet).

Lien.

1) Шеи (Lijen Lotter c. 1750; Linn Broocman 2: 432 [1760];

Lin ellcl' Lijn Виды-шк] 2: 277; Lien GS 3 0 34; Негше1111

1810 ock Tham Link. s. 911 felaktigt : Lyrena) mellan Tjällmo

ock Hällestads smnr, Finspänga läns hd Og.:Lid (vid sjöus

norra äuda), fsv. Liidh (SD 3: 282 fl'. 1316), där vi säluuda hn

sjönamnets fsv. form (i oblik kasus). Gärdnamnet har nämligen

1) Будь NG 12270. se) нуди NG 1v. 1: 19.

в) En sjö med detta. namn ё: emellertid belägen i närheten.

Sv. Миазм. XX. 1. '22



340 HELLQUIST, sJöNAMN. XX. l

bildats :1f sjönaninet, innan detta erhöll best. slutartikel, alltsâ

som Вши-юг : Dunkern, Kalf : пашен, Làng : Längen, Bist :

Bieten, Sotter : sottern m. il.

2) ligen2 (GS 3 О 31) Skinnskattebärgs sn ock bärgsl. Vstml.

: Linshyttan eller Lienshyttan, hvilket namn tydligen bildats, se

dan best. slutartikeln tillagts sjönamnet; 511‘ t. ex. Eldansnäs z

Eldan, Trástenshult : Trästen. Utefter sjön gâr en западе.

Det är tydligt, att sjönamnet är bildat af sv. lid, fsv.1ip, isl.

hliö, i'ht. hlita ’bärgssluttning, backe’ o. d.` som ingůr i en hel

mängd Тент. ock fno. ortnamn, t. ex. Liidh (1409 enligt SD NS

II), socken i Sdml., (1316)1 socken i Ãngermanl. o. s. v. Jfr

tör öfrigt штанг, штатив, ищи-114, Lidgöl (GS 2 Ö 32

Vstml.), fty. ortnamnet Hlidbeki, Lidbaolr" o. s. v.

Hvad Lien l vidgär, ser det ut, som om sjönamnet vore

sekundärt i förhällande till дан-апатией Lid. Emellertid kan

förhällandet äfven vara отчёт; jfl' t. ex. gärdnamnen Und,

Undstorp vid den närliggande вмазал, hvars namn i äldre

tid tydligen шт ett enkelt Und(er). Fullt regelbundet är дёг

emot Lien 2 med tvästafvighetsakcent bildat; jfr шипел, Шппеп.

Det Гну. таре, som förutsättes ai' den nsv. formen, betyder

alltsä. Lidsjön, d. v. s. sjön vid liderna eller backarna (exempel

se ofvan). Lien 1 (med ako. 1) bör snarast betraktas som en

relativt ung elliptisk bildning af ett dylikt Lidsjön; 511‘ t. ех.

Knllen (~ Kullesjön).

Formellt oantastlig vore en sammanställning med gr. кто;

’glatt, slät’. Men en dylik añedning af den för öfrigt ganska

spridda roten är icke кипа inom de germanska spräken, ock

vidare passar ej betydelsen för nâgon at' sjöarna Lien.

Däremot bör nog ej det sv. älfnamnet Lidan (fsv. Liöœ

VGL IV. 11:4) föras hit: snal'ast hör väl detta till fsv. lips.

’gä’; 511‘ t. ex. no. älfnamnet Ganga.

Likstammen lißkstamßmen (Lijks Damm.. Bureus Suder

manl., karts. fr. 1625, otydligt; шинами Blaeu 2: 21 [1663];

Liksdam Tuneld s. 58 [1741]; Likstammen Landtm. Cont. Charta

[1751], Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 246; Lìksdammen GS 5

x) Styñe Un.2 s. 316.

2) GS 3 ö 32 : ша Nk@ snm: i osby вп skt. esl. Рант. s. vo,

з) GS 1 Ó 312 ggr:Lid l gg.

‘) GS 1 V 32 ock 1 V 31 Vrml. 5) Förstem. 2: 746.
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Ö 33), betydlìg sjö i Ludgo, Frustuna, Läßt-ringe m. В. ешаг,

Rönö ock Ваза h:de1‘ Sdml.

Af' de ofvan anförda fox-merma har BLAEU denna som sä mânga

andra frän BUREUS; äfven TUNELDS Liksdam härrör ytterst frän

ватта källa: att -en saknas, beror pâ felläsning af det otydligt

skrìfna namnet hos Винные. Dessa bäda former bevisa alltsä intet.

Men {сне häller den hos BUREUS förekommande formen bör

läggas till grund vid namnets tolkande. Den är sannolikt blott

ett etymologiserande ätergifvande af пище: пкаъашш. Snarast

ingâr här sv. stam, ock namnet bör jämfóras med взывал, Stoc

karen, выгадал, fsv. stang, nu 815113511, 0. s. v., hvilka syfta pä

formen hos vattendraget i dess helhet eller delar af detsamma.

Förra leden ìnnehàller möjligen gamma gamla vattendrags

namn som värmländska álfnamnet шкал ock kunde kanske

fórbindas med stammen i gr. okiyoç ’liten’, Xovfóç ’fördärf о. d.’

о. s. v., hvarom närmare hos Persson Wz. s.__15.

Lìllanden 1i131an2den (тешат) (GS 5 О 31) Almunge sn,

Närdìnghundra hd Uppl., se Anden, Stor-naden ock Llllen.

Lillbl'ů lilßbràz, Se Brâen ock Lilien. __

Linenl (enl. злы-111113‘ uppgift) Värdinge sn, Oknebo hd Sdml.;

â GS б 0 33 kallad Lillsjön. Detta ord, uppkommet ai best. formen

till Ты‘. um ’liten’, ingär i en hel mängd sjönamn säsom t. ех.

Lillanden, Lillbrâ, Lìllgryten, Lillgällen, Lillmalen, [111151151

реп, Lillsvan, Lillullen, Lillunden (Lelunnen), Li11ungen(Le1

lungen), Lillysningen, Lillůngen, Lillárfven, vidare Lefelingen,

Liusjön (L111e, Lina-)2, шиит-па, ыщгавкеи. En stor del

1) Akcentuppgift är ej lemnud.

‚ я) Gs 2 O 40, 3 ò 40 2 ggr, 1 о 39 vid ВоЛшеп, 2 0 39,10 38,2

Ó 38 5 ggr (en vid Möckcln, en vid Bärgsjön ock en vid Örken), З Ó 38 3

ggf (en vid Storasjön ock en vid Axebosjön), 1 V 37, 1 Ó 37 vid Asundeu,

З Ó 37, 1 Ö 36, 2 Ö 36 2 ggr (en vid Nz'ítnren ook en vid Bohultssjön), 3

Ó 36 vid Summen, 4 Ó 36, 1 V 35, 3 Ó 35 3 ggr (en vid Teden ock en

vid выждав), 4 ò 35 vid Stofsjöff, 1 v 34 2 ggf, 2 O 34 2 ggf, 2 о 33,

3 Ó 33 2 ggf (en vid Sottern ock en vid Rägnaren), 4 Ó 33 5 331- (en vid

Västersjön, en vid Malsnaren, en vid Lânghalsen ock en vid Skundern),

5 О 33 vid Kyfksjön. 1 О 32, 2 ò 32 2 ggf (еп vid Galsjön), 3 ò

32 vid Lumen, 4 О 32 2 ggf, 5 ò 32 vid òfffässjöff, в О 32 vid stof

Sjön, 1 О 31_3 ggf, 4 0 31 2 ggf, 5 0312 ggf, 5 Ó 30 2 ggf.

1в) GS 1 О 32 2 ggr vid Stortjärn, 2 О 32.

4) Gs 6 О 32 vid Stoftfäfket ваш i Ofvef-Lulea enligt Нота

linder Sv. lm. V1.3: 18.
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af девиза sjöar äro belägna пата större sjöar ось has-9121111311111

i jämförelse med desse; у‘: Knlfven ос}; Lisnan (~ Brummen). En

sjö, som benämnts pâ grund af'sin litenbet, 'zii' äfven Besslingen.

Jfl' Зашёл/выгнет (GS 1 V 35 13011.), Srriàtjärn (1 V 32 2 ggf.

1 V 31 Vrml.), Smàkraktjärnarna (1 O 31 Vrml.) : isl. smár

’liten’. Motsntta betydelser hafva маскам: oek de med Stor

sammansatta. __

Lillgryten игр-учен (Grau s. 433 [1754], GS 3 O 31)

Odensvi sn, Ãkerbo hd Vstml. : пишут‘; nära sjön Storgryten.

Se Lillen Ock еще“.

__Lillgällen (Widegl-en 1: 597 [1818]) Ãwids su, Bankekinds

hd Og., omnämnd i samband med шприцев, men obekant f`ór

mina meddelare. Se för мну: Linen ook вишен.

ЫНта1еп 1113ша91еп (еп1. skrimig uppgift), den sjö i Вёл-д:

ryds sn, Västbo hd Smäl., pá gränsen till Vg., som à GS 1 O

37 канав Lina Mörkemnlen, nära stom Malen; se för öfrigt.

Llllen Ock Malen.

Lillstjälpell, Se Stjälpen.

Lillsvun lilßsvaßn (Grau s. 507 [1754], Tuneld [1] 3: 9 [1787],

GS 3 O 31) mellan Heds ock Gunnilbo smal', Skinnskattebärgs

bärgsl. Vstml., nära sjön Làngsvan; se för öfrigt Lillen ос}:

Svan.

Lillullen vore den riksspräkliga formen för namnet â den

sjö i Зима!‘ Adolfs sn, N. Alfdals hd Vrml., som enligt uppgift af

allmogen канав lèlát; se för мне: Ullen.

Lillunden eller Lillnnnen vore vâl den rìksspräkliga formen

för namnet pä. den sjö i Gustaf Adolfs sn, N. Álfdals hd Vrml.,

som af allmogen анаша lèlûu samt ä. Höjers karts. öfver Vrml.

ock af Cederslröm Vrml. fiskev. nr 657 skrifves Lelunden. Om

f`órsta leden se Lillen. Senare leden visar sig vid jämförelse

med den i närheten belägna Deglunnen icke vara sjönamnet

Unden, Unnen; oni densamma se för öfrigt Deglnnnen samt

дань, örlunden.

Lillungen vore den rikssprâkliga formen fdr nanmet pá

den sjö i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml., som af' all

mogen канав Идёт. Senare leden visar sig vid jìimförelse

1) Säkerligen en genitivforni. Om lìknande ortnamn se Lundgren

Ark. З: 231. «
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med den i närheten belägna Storlungen börja med 1; se f`ór

öfrìgt Lillen 00k Lungen.

Lillysnîngen 1i11ys4nigen (Мг-237572139") Karlskoga sn, Karl

skoga. bärgsl. Vl'ml., vid sjön Storlysningen; se för öfrigt Lillen

ock Lysningen.

Lillñngen mßlogfgen. _.

1) (Lill-Ãngen Бай? 5: 16), göl i Norra Vi sn, Ydre hd Og.

2) (еп1. uppgift) Hemsjö sn, Kullings hd Vg., vid sjön

Säfvelàngen.

Senare leden ätminstone i nr 2 är säkerligen adj. láng; se

Längen. För nr 1 kunde man dock ät'ven шика sig en bildning

af sv. дива, fsv. ange, i hvìlket fall betydelsen vore densamma.

50m hos Sjönamnen Emmern, Emsen, пашен, Ãmmelângen

m. fl. m. Н.

Lillñrfven, se .'irfven.

Limaren eller Limmaren lismarîn (limón) (Lemmarn

Dahlberg Svec. ant. 1_: 65; Limmaren Tuueld [I] 1: 57 [1785],

Hermelin 1802, GS 6 О 31; Limarn БЫЛОЙ‘ 1: 14 [1804])‚ ganska.

stor sjö i Frötuna sn ook skeppsl. Uppl. Namnet akcentuel'as

pá samma её,“ som Ösmaren, вшей. med sammansättnìngsbeto

ning, hvilken däremot Lommaren saknar. Jag antager вшей,

att det är sammansatt med samma ord, som ingär i sjönamnen

Maren, Götmaren 0. s. v. Sjön äl' enligt uppgift mycket gyttjig.

Af denna anledning fór jag första leden till den stam, som ingâr

i fsv. lim, isl. язв. lim n. ’lim, kalk', men i ags. äfven ‘Лета,

gyttja’ (se nedan), lat. пища ’gyttjaf1 (gr. мчим ’äng’ о. s. v_),

i afljudsfórhàllande till fht. leìmo m., ty. lehm m. Чета’, ags.

lám ds., got. stam 1aim. Af dessa betydelser är det snarast

den af ’lera, gyttja’ som uppträder i värt sjönamn. Pä ватта

sätt härledas af Middendorñ' Aeng. flurn. s. 89 frän аде. lim

’lera, гущи’ fiera ortnamn (t. ex. andlang limburnan 935).

Däremot kunde man pá grund af formen hos` DAHLBERG каппа

sig osäker om huruvida stammen 311- lim eller leim, d. v. s.

fsv. lëm. Венца sistnämnda stam äl' ganska vanlig i f ht. ort

namn. Oss beröra närmast sädana som вышина, flodnamn,

Laimbach ock Leimenbrunnen, hvilka af Förstem. 2: 891 föras

1) Lat. Нише kan väl dock äfven tänkas utgâ frân ett ieu. I'10i

шов; jfl' Hoffmann Bezz. Beitr. 26: 138.
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hit. наша bör emellertid allmogens uttal Falla utslaget. Jag

1113511- alltsä frân ett lîm-, hvilket i mälet ljudlagsenligt bibe

hällit sin панда vokal; jfr det i grannsocknen Vätö forekom

mande 13m ’lim’, lgma ’limma’, гита ’grimma’1. Namnet be

tyder sâlunda ’gyttjesjön’. Jfr Gon-en, Kâen samt de under Ler

111011 anförda namnen, hvilka härröra frân det rotbesläktade 1er,

germ. '1a.ira. Samma stam ingàr i sjönamnen Limmen,

Limningen, men snarast i betydelsen ’kalk’; huru däremot Lim

mern skall fattas, 'al' osäkert. Еву. um 'kalk' är vidare be

ständsdel 1 namnet Limtjärnet (Zmzyqm) Karlskoga sn Vrml.;

där bredvid har man nämligen törut hämtat limsten, ett slngs

kalksten, till hyttorna, hvarmed malrnen vid sm'ál'lâningen blan

dats. För öfrigt erinras om Limsjön (GS 4 О 33 Sdml.),

Limtjärn (1 V 33 Vrml.), Limgöl (1 V 33 Dalsl.)l

Limmen 1im4men (GS 1 V 33) Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl.

I socknen fìnnes ett Ställe med naumet Limugnen. Sjönamnet

härleder jag af det ofvannämnda fsv. lim ’kalk’; sannolikt har

det депеш е111р5 uppkommit ur ett Limsjön. Stammen är sä

lunda densamma som i sjönamnet Limaren, men betydelserna

äro olika.

Lìmmerri 1im4mern 2 (Widegren 1: 487 [1818], Tham Link.

s. 28, GS О 35) Nykils sn, Valkebo hd Og. : Limmerhult,

â GS 3 0 35 mindre riktigt Limmarhult. Gärdnamuet har

jag tidigast funnit frân frän 1350 under formen шипы-111111112

(SD (i: 191 2 ggr). Sjön har alltsâ 1 fsv. tid hetat Limbre, ook

namnet har sàlunda radikalt r (hvilket ju dock möjligen kan

utgá frän ett z). 0m härledningen har jag intet best'ámt att

säga. Kanske innehäller namnet samma stam som de bäda

föregäende; eller ocksá kan man tänka pá den stam lim, som

ingär i 110. viknamnet Limon, Limenden samt kanske äfven i

da. Limfjorden (isl. Limafjçrôr) Jntl. ook som snarast hör till

isl. limr ’gren’3. _ Ett Limmerhult finnes äfven iHärryda sn,

Säfvedals hd Vg., топ ar ätminstone numera icke beläget vid

nägon sjö.

 

l) Schagerström Sv. 1m. Ц. 4: 5.

2) Akcenten är enligt uppgift lika med den i чтет, hvilket

numn pà östgötasidan uttalas med икс. 1.

а) Jfr Rygh NG 2: 409; i summa arbete (1: 189) antages i öfrìgt äŕveu

som möjligt, att ett fno. älfnamn Lima. existerait med enahanda urspx'ung.v
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Limningen (tvä bandlingar frân är 16061, Tbam Orebl'e s.

140) Grytbytte sn, Grythytte bäl'gsl. Vstnll. : (gärdnamnet) Lim

mingen (GS 2 Ö 32), â-r 1606 skrifvet Liu_1_minghen, Liminge2.

Sjön tyeks nu _ att dömma af' GS 2 O 32 _ kallas Lim

mingesjön. I öster ёж" Limmìngsviken af Halt'varsneren be

lägen : индийцами. Afven bär ligger sallnolikt sv. dial. lim

i betydelsen ’kalk' till grund; jfr Limnlrlren, Limmen. I detta

sammanbang erinras om no. Limingen, namn pá en ster ìnsjö,

som bar aflepp till Ãngerman'alfvellß.

Linden пашен eller (enligt annan uppgift) Linnen linfnen

(Linn 1726?4; Linden Letter с. 1750, Hermelin 1818, GS3037)

delvis inem Lönnebärga sn, Aspelands bd Klm. Namnet torde

vara bildat at' trädnamnet lind (= fsv. isl.), Пи. linda e. s. v.

Jfr i {гага om grundordets betydelse sjönamnen Щеп, Aspen,

Björken, Furen, Gran e. s. v. Att en sjö direkt, d. v. s. utan

afiedning, uppkallns efter ett шла, är icke märkligare, än att эй

kan vara Мне: med gârdar; jfr t. ex. fno. gärdnamnet Almr

(Будь NG lV. 1: 122), sv. gárdnanlnet Gran e. s. v.

Samrna ord ingär ванной!“ i ätminstone de fiästa af ГО!—

jande namn: Linnesjönf', Linnöejön (GS 2 О 37)6‚ цветёт,

Lindvatt-net (GS 2 V 34), шпаны-ц 3, fno. fjordnamnet шабашу”,

fbt. Шиша”, ags. lind bróo". Enligt Будь NG 3: 279 sam

manbänger no. Lindaaen, Lindsjoen snarare шей adj. пап än

med trädllanlnet lind. Det senate ingàr вант-Идеи i en mängd

fsv. (шпата, sâsom t. ex. Lindboas Uppl., Lindeforsa, Linde

вы Og., Linder-aas, sn i N. Vedbe hd Smál., шпаны: Vstml.12;

se dessutom Falkm. s. 212.

Emellertid má nämnas, att namnet ä gàrden Lixerum (fsv.

Lisrum SRP nr 1134 fr. 1375) vid sjöns sydvästra strand visar

bän pä ett штат, nlöjligen шаге namn pà sjön. Jfr för öfrigt

töljande namn.

x) Nerask. ark. 2: 675. 2) Nerask. ark. 2: 677.

s) Будь NG 15: 287. 4) Se Crœlius s. 389 (1774).

5) Gs 1 v 37, 2 О 37.

6) Ош desse tre namn se äfven följalnle artikel (Linnen).

т) GS l о 31, 4 o 31.

B)Gslv33,2v3:5,1v32.2031.4e31.

9) Rygb Stud. s. 72. ю) Förstem. 2: 924.

u) Middendorlî Aeng.flurn. s. 89. 12) Se SD NS II Reg.
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Linnen. _.

1) Nori-a. oek Södra, linsnen2 (GS 2 O 39), tvâ smâ sjöar

1 V. Torsäs sn, Allbo hd Smâl., med skogiga 0011 steniga 311611

der, där enligt uppgift lindar förnt växt. Man torde alltsâ bär

knnna antaga ett fsv. 'Linde, alltsâ. en n-stamsutvidgning af

trädnamnet lind, hvilken 1 modern svenska hälst 1161- öfver

sättas med ’lindsjön’. I närheten ai sjön ligger gärden Linne

kärr ock längre bort, i summa socken, Linneryd. Med aiseende

pá assimilationen nd —› nn jfr fsv. Lindeforsa 111/3111, nu Linne

{отв (SD NS II Reg). I detta sammanhang má nämnas, att

det ingalnnda är säkert, att sjönamnen Linnen med akc. 2, fsv.

‘Linde, ook Linden med akc. 1, fsv. 'Lind —— om nn detta värkligen

inneháller trädnamnet lìnd _ hafva samma. betydelse. Det förra

utmärker snarast, att lindal' växa (ellervuxit) vid sjön, det senate

kan beteckna nägoti 336113 form eller utseende. Jfr t. ex. skillnaden

i betydelsen mellan namnen Andsjön oek Anden samt Getsjön.

Getaren ('Getir) 0011 Geten. Sjönamnet Linnen bör alltsá he

dömmas som Fjällen, Kinnen 0. 11. ше‹1 akc. 2. Men liksom

Fjallen äfven hetat Fjällunnen, är det icke omöjligt., att ocksä

Linnen utgâl' frän en dylik sammansättning, oek i sâ fall 'air

det, som at' art. Linundhe Нашем, 10110 ens säkert, att en bild

ning med lind- h'zir föreligger: man har nämligen att räkna med

den ingalunda ringa möjligheten, att Linnen utvecklats ur ett

fev. Linundhe.

Ett sjönamn 'Linde ingär möjligen i nsv. Linnesjön Hult

sjö sn Slnäl. : Linneryd; det likaljudande sjönamnet 1 Tofieryd

har däremot hetat Linundhe. Se om bâda namnen töljairde

artikel.

lin‘nen, Se Linden.

Linsjön, se Kornan.

Fsv. ’Linundhe har utan tvi_f_vel vai-it namnet pá Linne

sjön (GS 2 О 37) TOfteryds sn, Ostbo hd Smäl. : Lìnneryd.

I SD 5: 430 omnämnes frän âr 1345 en gârd Linundarydh,

hvilken 1 SD reg. 03 identifiel'as med nägon nysvensk sädan.

Dà emellertid namnet törekommer i sammanhang med fsv.

Fadhursthorp, nu Farstorp i Tofteryds 311, äl' det klart, att

bär Linneryd afses.

Det ligger dá _nära till hands att spâra samma sjönamn i

Linnesjön (ä GS 2 О 37 l'elaktìgt kallad Linnösjön) HulÍSjö Sn,
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Västra hd Smâl., vid hvilken äfvenledes ett Linneryd är belä

get; en å, som börjar i Linnesjön, benämnes af Wieselgren

2: 253 Linneån. Dock kan naturligtvis här äfven ett sjönamn

'Linde ingå; jfr t. ex. fsv. Lyndarydh (SD 5: 59 fr. 1341), nu

Linneryds Sn, Konga hd Smål.

'Linundhe är ett af de många fsv. sjönamn, som innehålla

det under Unden, Unnen omtalade und ’sjö, vatten”. Om första

leden kan intet bestämt sägas; man kan här ha ett linn- (пиф),

i hvilket fall Linden, Linnen böra jämföras, möjligen äfven ett

lìn- (se Kornan); men snarast ingår adjektivet lin (= nsv. len).

Samma stam uppträder möjligen i älfnamnen Lina, Härjed. о.

Jämtl., no. Lindøla, fht. Шпана; se Будь Elven. ss. 145, 324.

Linsjön, se Kornan.

Lisman (Tham Sthlm s. 289) Huddinge sn, Svartlösa hd

Sdml. : Lisma. Jag vet emellertid ej, om sjön någonsin burit

detta namn : nu kallas denl enligt uppgift allmänt Lismasjön,

det namn som också GS 5 О 32 angifver. Jag känner ej gård

namnet från medeltiden, men det tycks på 1630-talet hafva lytt

som nu. Möjligen ligger ett nrgammalt sjönamn 'Lism- till

grund. Sjön skall vara synnerligen vacker. Det är ju sålunda

tänkbart, för att icke säga sannolikt, att här föreligger' en bild

ning af samma art som sjönamnet vismen å den stam, som

ingår i ags. lis f. 'gunst, liebe'. För öfrigt kan m tillhöra stam

men; jfr sv. fsv. паша 'söka ställa sig in o. d.’ I så fall äro

t. ex. sjönamen Frillan, Jufvern (dock osäkert), Lusten, Fagor

sjön о. s. v. att med afseende på betydelsen jämföra. En lik

nande innebörd torde äfven Vänern hafva. __

Líslmn, Öfre Ock Nedre, väl lisßnan2 1 (GS 4 О 36), två

sjöar i Gamleby sn, S. Tjusts hd Klm. Jag saknar all ledning

för att kunna bedömma detta namn. Om jag skulle våga en

gissning, ville jag förmoda, att sjöarna erhållit namn i mot

sättning mot den betydligt större sjön Rummen (den rymliga,

stora'); jfr Lillsjön vid Möckeln ock se för öfrigt en mängd

analoga fall under пашен, Lillan. Namnet torde sålunda inne

hålla någon form af fsv. adj. litil ‘Шеи’; jfr t. ex. зашить

midda (Rz s. 407). För öfrigt är det i saknad af äldre former

lönlöst att närmare söka förklara bildningen.

l) Uppgift om uttalet saknas.
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Ыхпагеп lik3snar2n (Lexnaren SGU 24: 77; Lixnaren enl.

skriftlig uppgift) Ripsa sn, Rönö hd Sdml. Sjön uppgit'ves nu

mera ha sà gott som stillastäende vatten, dess enda aflopp är

igänslammat. Likvisst torde namnet vara nf samma stam som

sjönamnet Leken. Formen med -e- ofvan angifver вшивая ett

шаге uttal; 6 + i framíör konsonantgrnpp, jfr sv. gispa (jämte

gasps.) ‹— gëspa., тю +- vëfta о. s. v. samt det t'ullt analoga

Lixhult : Leksjön (se венец). Med afseende pá bildningen för

häller sig Lexnaren till Leken som Malsnaren till Malen. 1

frâga om afiedningen mâ de i samma socken förekommande sjö

namnen Eknaren ock Tenaren jämtöras. Det är möjligt, att

Leksnaren under anslutning till dessa ombildats af' ett шаге

’Leksen (Leksjön) = Lexen (Dalarna), hvarom se närmare under

Laken. Om analoga fall se ковши-оп samt Агнец, каши.

Det i Norge nppträdande älfnamnet Lexa är väl afiett af

fisknamnet lax (Rygb NG 15:46).

Ljuda(re)n, fsv. sjönamnet ‘Шары: o. s. v., se лисиц.

Ljufven, se Jufren.

Ljnsen. __

._ 1) stom ock Linerz ju4sen (Grau s. 575 [1754], GS 4 О 31.

4 0.30) Möklinta sn, Ofver-Tjurbo hd Vstml. Stora Ljusen är

enligt Gumselius SGU Aa 26: 18 sannolikt ursprungligen en Щеп

skogssjö. som genom uppdämning blifvit betydligt större. Den

är utmärkt f`ör sitt klara vatten, som gör, att man kan se Гёте

mäl pá sjöbottnen.

2) (Cederström Vrml. Íiskev. nr 134') Färnebo sn, Filipstads

bärgsl. Vrml. Vattnets fäl'g är brunaktig. __

En lika benänlnd sjö firmes äfven i Dalai-na (GS 4 О 30).

Namnet innehäller adj. ljus, fsv. нив, isl. ljóss. Samma stam

ingär i sjönamnen Ljusnaren, Ljusterhöfden, Ljussjön‘, Ljus(e)

шипы’, Ljustjärns, norrl. Штатив: Ljusnan (Modin Sv. lm.

XIX. 2: 50) samt vidare de under Lysningen ахти-да vatten

dragsnamnen; jfr äfven Lyren, där bl. а. fno. Lygrir omtalas.

Frân atlägsnare häll má erinras om det keltiska fiodnamnet

l) GS 2v 33, 2 0 31.

2) GS 1 V 36 2 ggr : Ljusevattnet, 2 V 36, 1 V 34 2 ggf,

2 V 33.

3)Gs2v33,1\'322ggr,20322ggr,1031, 2 031

4 ggr, 3 Ó 31 2 ggr.
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Leukosa, Lökosal. Äi'v sjönalnnet bildat direkt at' adj., kunna

1. ex. Blanken, Bleken, Hviten, Mörken, Зин-ед, Svarten `111111

t`óras. För öfrigt erinras i fräga om betydelsen om Glan, Glim

швец samt vrml. älfnamnet Glomman (fsv. (паша, Se till

lägget) o. 3. v.

Fullt 33111121- pä att alla ofvan uppräknade sjönamn äro bil

dade af denna stam, kan man вишне-11113 ej vara. Jag erinrar

t. ex. om gärdnamnet Ljushult Sexdräga sn Vg., hvilket 5.1- 1312

skrefs Gyusholt (SD III).

Ljnsnaren певцы-211 031512111») (Ljusnaren Nora bergsl. s.

62 [1791]; Ljusnarn GS 2 О 31), Stor sjö 1 Ljusnarsbärgs sn,

Nyn Kopparbärgs bärgsl. Vstml. : шпаны-311113, Ljusnarssund.

шпинат bargslag omtalas 16672. Här löreligger tydligen ett

fsv. sjönamn 'Liusnir, at' stammen i fsv. adj. ock sbst. нив; se

för öfrigt fóregäende namn. Med afseende pá bildningen jfr

Ковши-ел ОСЬ Ottnaren.

Möjligen 511- ordet aflett af ett älfnamn ’Liusn(a), jfr norrl.

Ljusnan. Om dylika bildningar af älfnamn se närmare afd. II.

Pä зашша sätt har jag antagit, att Ottnaren innehäller ett älf~

namn ’Otta (= fno. O'tta). Detta sjönamn erbjuder äfven till

betydelsen en parallell, dä det enligt min mening innehäller

den ieu. stammen nkt i sskr. aktú ’ljus', gr. ain-cl; ‘вы-те’, got.

uhtwo ’otta’, egentl. ’ljusnìng’.

Ljnsterhöfden печах-научен (GS 3 Ö 40) Eringsboda sn,

Medelstads hd Blek. Dà man vet, att nägra med шатен sam

mansatta sjönamn sâsom птенцами, siunöfden till fórsta led

hafva eller synas hafva ett анаши", kan det tyckas frestande

att шпага, det bär en motsvarighet till fno. älfnamnet лета‘

ingár. Men bäremot 131111- dels den omständigheten, att ingen

af de дат, som stà i förbindelse med sjön, är sâ betydande, att

den i äldre tider rimligtvis kunnat bära ett själfständìgt namn,

oek dels att nära Ljusterhöfden sjön Svarthöfden är belägen,

hvilken tydligeu fàtt namn i motsättning mot den 125111533

t. ex. помет n'ára Glan, нищал invid Вши-131611 (GS 4 О 33)

1') Much ZfdA 41:129.

2) I en handling aftryckt 1 Norask. ark. 3: 456.

s) Jfr det motsvarande fôrhůllandet i fht.; se -höfdem

‘) Om detta se Rygli Stud. s. 67.
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Oppunda hd Sdml., isl. каша nära Hitará, ital. Lago Nero

nära Lago Bianco2 0. s. v. Ljusterhöfden har enligt uppgift

ljusa ock öppna stränder samt klart vatten. Jag antaget' alltså,

att sjön i fda. tid hetat ‘щите 1. ngt dyl. ock att detta är en

afledning af stammen i ljus (se Ljusen) samt — åtminstone i

hufvudsak _ samma namn som de i Dalarna förekommande

Ljustern (Säter) ock Björkljustern (Silfbärgs sn), båda upp

tagna й GS 3 O 30. Med afseende på bildningen erinrar detta

nanm om sjönamnen запьет, Vänstern samt de fno. älfnnm

nen Istra, львиц, швы-а, om ock Vinsta-2. 1 betraktande at

de många öfverensstämmelser, som finnas mellan namn åvatteu

drag ock öar, är det sannolikt, att vår stam 'liustr- bör iden

titieras med den, som ingår i fsv. Liuatrø, år1322 skrifvet

lyustrø (SD 3: 539), nu Ljusterön Värmdö Uppl., säkerligen

sammansättning med ett äldre enkelt namn ‘шпате:- eller ‘шиш-в.

Samma namn uppträder т! äfven i лишать i Gudingefjärdeu

Klm. I fråga om bildningen erinras om da. önamnet Falster :

Ша. 'sl-ätt' samt de fno. Flóstr, Mostr, Музы‘, Östr, выть Ве

tydelsen är motsatt den, som ingår i t'sv. Шутки (1314 enl. SD

3: 1.52), nu матка Sdml.

Om senare leden at' vårt sjönamn -höfden, hvilken alltså

icke ingått i sjönamnets ursprungliga form, se Fnllhötden, тёмен.

Fsv. Lodnauadh, gårdnamn, se Löner-n.

Fsv. Loöne, se Löner-n.

__ Loftern штаты-гл (Loftaren Hermelin 1810; Loftern GS 3

O 35) Dalhems sn, N. Tjusts hd Klm. Ordet tycks vara en

afledning af sv. 10ft, fsv. lopt n. 'solarium o. d.’ eller ett där

med likalydaude ord = isl. lopt, hvars svenska etymologiska

motsvarighet luft är tyskt Шпага. Om samma ord i no. ort

namn se Будь NG Indl. s. 66. Emellertid är det högst vansk

ligt att yttra sig om hvilken föreställning som legat till grund

för namnet. Skulle det vara en afledning af loft 'solarium', vore

det ett jämforelsenamn af samma art som sjönamnen på -gårdem

Torten, möjligen äfven Salen. Om å andra sidan en inhemsk

motsvarighet till sv. luft ingår i sjönamnet, är det väl sjöns

Шт; som âsyftats. Kock IF 10:99 anser möjligt, att grund

1) Egli Nom. несет. s. 111 (1893).

2) Dessa senare anför-as af Rygh Stud. s. 67.
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hetydelsen i detta ord är ‚дышащая Dock trol' jag icke med

nämnda förf., att det är rotbesläktat med isl. leiptr. Slutligen

erinras om sjönamnet итал, med hvilket väl namnet stär i

etymologisk förbindelse.

Lofvarna losvarnaî (Lofven Hermelin 1808, Cederström

Vrml. fiskev. nr 1698; [шпата GS 1 V 32), sjöariStafsnäs su,

Gillbärgs hd Vrml.; se Degerlofven. u

Lokell, попа. ook ваша, 1‹э"1кеп2 (lókan) (Loken GS 2 О

32; Lacken Lotter c. 1750, säkerligen felaktigt), tvâ längsmala

sjöar i Grythytte su, Grythytte bärgsl. Vstml. : Loka. (1111180

Ьгппп). Detta senare namn förklaras af Nor. Sv. etym. s. 50

säsom hörande till dalmälets 16k ’vattenpuss’. Gárdnamnets

älsta form har tydligen varit ‘Lökar, ock detta har närmast

syftat pá de sjöar, af hvilka gârden var omgifven. Jfr i frâga

om hetydelsen пап-ем. Om med lok besläktade ord se under

Lnxfjlllen.

Hos Egli s. 548 (1.893) härledes namnet Loka, källa (el'ter

Pettersson Lappl. s. 29) frän finska loka. ’gyttja’, »das die ein

wandernden gernlanen adoptirten . .v Венца uppfattning är na

turligtvis felaktig, hvarmed doek icke má sägas, att ej de

svenska ook finska orden pá ett eller annat sätt _ i sà fall

snarast genom län frän svenskan _ kunna etymologiskt sam

manhänga.

Lommaren штаты-221 (Штат) eller _ :itt dömma Мирр

giften »lömerm _.äfven med längt о (Lommaren Tuneld [l]

1: 57 [1785], Gs 5 O 31; Lommer.. Radios 1:14[1804]: Loma

ren Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 14), Инд ock smal sjö i

Husby, Maleta ook Frötuna шпаг, Ьуьипага lid ook Frötuna

ook Länna skeppsl. Uppl. Den äl- för öfrigt mycket djup.

Namnet har till skillnad frän sjönamnet Limaren icke samman

sättningsbetoning. Den fsv. formen synes nlltsä ha varit ‘Lô

mir. Ordet bör УЗИ sammanhâllas med Lommern samt med

det fno. älfnamnet Lómal, som bör skiljas frän det fno. Luma

(Rygh 3: 264, 365). Jag för dessu ord till den germ. stam löm,

som 111361- i fht. luomi, mht. lüeme ’matt, slapp, mild”, fsv.

’lômber (мага! sv. lomhörd) ock lomma. ’g5 tungt ook slappt'ß,

l) Se Rygh NG 2: 149, 3:46, IV. 2: 282; jfr not 5 й s. 352.

s) Persson Wz. s. 130, Prellwitz under vwìsyáç.

3) Nor. Sv. etym. s. 51.
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hvartill jag lägger sv. dial. 10mm ’trög, orörlig’ Vg., lomugur

ds. G0tl.1, ock slntligcn det fht. flodnamnet 'Luominza, hvilket

vGrienberger MdIf`öG 19: 527 f`ór ‘till nämnda. fht. ord. Jfr det

i afljudsförhällande stäende adj. 1am, hvaraf sjönamnet Lam

men, samt för öfrigt de fht. ñodnamnen валишь ock ищешь.

Om dessa samt andra betydelseparalleller se under Lammen.

En annan möjlighet, som icke alldeles bör förbises, är att

лапше: hör till en stam hlôm- : lat. clämor; om rotbesläk

tade ord se under Loren. I afljudsförhällande till lat. clämor

stär sv. dial. lama?. I f'räga om betydelsen vore att jämföra.

Bjälmen, Gnlrnnren, Ommen, Open ock mänga andra. Emellertid

anser jag den första tolliningen böra föredragas. Föga troligt är,

att i sjönamnet Lommaren samma betydelsenyans uppträder

som i isl. юты-2136, lómgeÖr о. s. v.” För öfrigt mä nämnas,

att det ieke synes mig finnas nägon anledning att Íöra vârt

sjönamn till lat. lima ‘pfittze’, lit. lomà, lett. läma. ’niedrige

stelle". Ej häller äi' det troligt, att det är bildat af 10501

namnet 10m, isl. lómr, hvilket annars är ganska vanligti

uamn pá svenska sjöarf’. Knappast vägar man häller pá grund

at' fränvaron af sammansättningsbetoning antaga, att ordet lik

som det pá annat sätt akcentuerade Limaren är en samman

sättning med mar ’sjö’. I detta fall vore emellertid första leden

kanske snarast det af Läñ'ler Ark. 7: 261, 10: 170 speciellt f'rän

Uppland uppvisade lo Чипа’ (i Loaskialf, вопят). Jfr det

i эй. fall likabetydande vanliga namnet Lundsjön. — Fsv.

'Lòmir.

Lommel-116 (GS 2 V 35), ytterst Шеи sjö i Forshälla sn,

Inlands-Fräkne hd Boh. För öfrìgt har jag mig intet bekant

om densamma; kanske är den numera uttorkad eller igänvallad.

Det är under sädana fórhällanden vanskligt att yttra sig om

1) Ant. tidskr. 2: 172.

2) Anfört af Noreen (ock Bugge) Ordl. öŕv. dalm. s. 234, Grip

Sv. lm. XVIII. 6: 75 f.

8) Jfr Nor. Sv. etyrn. s. 51. En annan härledning af ordet fram

ställes af Uhlenbeck Et. wb. d. allind. spr. s. 248. '

4) Om dessa ord se Persson Wz. s. 288.

5) Dit för emellertid нуди Elven. s. 147 säväl fno. Lóma. som

sv. Lommaren ock Lommern.

6) Uttalsuppgift är ej lexnnad.
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павшей; jfr Lomnmreu. I Västei'landa sn, Inlands-Tol'pe hd,

likaledes i Boh., finnes enligt GS 1 V 35 en liten vattensamling,

som â. [штат kallas Lommersjö.

Lomsen1 (Fernow s. 8 [1773], Björkman s. 105, Ceder

ström Vrml. Íiskev. nr 1335) mellan Bogens ock Lckvattnets

smar, Jösse ook Fryksdals hzder Vrml. Den af CEDERSTRÖM

ant`órda biformen Lomsjön visar, att namnet tillhör en justi

dessa n'ajder ganska гати töretl'ädd grupp at' s_jönamn, däri

fogelnamnet 10m, isl. lòmr ingär : Lomasjö (1603) Kalfs sn,

Kinds hd Vg., Lomsjönß', Lom(me)vatt,en (GS 1 V 35 3 ggr),

Lorntjärn“, fsv. Lomegyl (SRP nr 2486 i'i'än 1390) Tjusts hd

Klm., nsv. Lommagöl". Sjönamnet Lommaren ock (110.21!!

namnet Lóma., som Будь Elven. s. 147 för till isl. lómr, för

klarar jag hällre sâsom ofvan skett.

__ Namnet Lomsen är antagligen identiskt med Lumsen (GS

3 O 31) : Lumsbacken Söderbärke sn Dal.; jfr dalmâlets тешь

`lom"". Dock kunde man äfven ställa detta senare namn till no.

ält'namnet Lame., anfört ai' Rygh NG 3: 365 m. fl. st. Ett mot

svarande namn har kanske i sà fall rent af burits af den genom

sjön Lumsen ñytande Lumsàn. Denna stam 1um- hör antingen

till isl. hlymja. ’klinga, braka, larma', isl. hlymr m. ’klang o. s. v.‘,

at' шаге hlum, вшей med en som bekant ytterst vanlig bety

delse i sjö- ock ält'namn (set. ex. under антиген), е11ег till no.

dial. lum ’ljnm’, ä.da. ’mycket varm’6, i hvilket fall de under

lieten omtalade sjönamnen vore att till betydelsen jämföra. Hit

hör väl äfven namnet Lummasjön (GS 1 V 38 Hall).

Lonen (Bureus Капа 1626, Tnneld s. 170 [1741]?, Lind

skog 2: 189 [1813], Styñ'e Un.L s. 133; jfr Minnen upptecknade

af A. A. Afzelius s. 4, Lex. 3: 406) är det forna namnet раб,

Hornborgasjön Vg. (se d. 0.). Enligt en skriftlig uppgift har den

af allmogen kallats Lunen; dessutom ange Marelius капа 1774,

1) mm1 obekant. 5l) Gs 3 ó 40, 1 ò 37.

ß) es 2 v 33, 1 v 32, 2 ò 32 5gg: Vrml. Nke тишь, 1 v 31,

1 Ó 315ggr,y2Ö312ggr:BÖ31.

4) GS 3 о 4o 2 ggr,10 37.

5) Jfr Nor. Sv. lm. IV. 2: 116.

6) Jfr Будь Elven. s. 149. Om öfrigu släktingar se Kanten Prim.

nominalb. 2: 66.

7) Näinnd bredvid Hornborgasjön.
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Tuneld (II) 5: 14 (1790), Lindskog 2: 189 samt Schlyt. VGL

s. 563 formen Lunden, tydligen en etymologiserande ombild

ning at' dessa. namn. Den fsv. formen ат lyckligtvis bevarad:

enligt Schlyt. VGL ant. st. äsyftas nämligen denna sjö med deti

VGL 1V. 11: 3 förekommande lynlendi (med varianterna Lönœn

de, lönindhi, Linnœndi, Linnìnde, tyniende[!])1, anlört bland

de i samma moment uppräknade »almaennigs паст. Dä Зенитка

utan reservation identifierar denna sjö med den, som nu bär

namnet Hornborgasjön, тёще han härför hal'va ganska. матка

skäl, ock jag anser mig böra akceptera hans mening, dock

sásom nedan synes'icke blott pä ScnLYTsRs auktoritet. Emel

lertid má nämnas, att -— sä vitt jag kan se _ intet i fram

ställningen nödgal' oss att likstìilla Lyniandi ock Lonen (d.v.s.

Hornborgasjön). Det finnes nämligen äfven en annan möjlighet

att чаща pá : att sjön Lonen äsyftas med det VGL s. st. anförda

namnet loöne. Detta ord betecknar emellertid enligt SCHLYTER den

i. Redvägs 11d belägna sjön Lönern, at' Зенитки kallad Lönen.

Formellt sett ligger det dock, synes mig, närmare till hands att

Кама om oi'dningen ook identifìera Lyniendi med Lönern, men

Loöne med Lonen. Dà Зад nu trots detta följer ScHLYTEni

hans uppfattning, sker det alltsä med det forbehäll, som ofvan

antydes. Den möjligheten, som nägon kunde тапка sig, att i

listan pá Västergötlands sjöar Hornborgasjön eller Lonen alls ej

' blifvit omnämnd, ат alldeles uteslnten at' det skäl, att den 'ár

en at' provinsens största sjöar. Just denna omständighet talar

Шт öfrigt запева sterkt for SCHLYTERS mening, i ty att pä

grund af sin betydelse namnet Lyniende mycket bättre passar

in pá Lonen än pá Lönern. Ordet är nämligen uppenbart en

partioiphildning af ett i пои-(Пека spràk annars icke uppvisat

v. lynia, motsval'zlnde isl. ‘шума, = ags. hlynnan, hlynian

’make а loud sound; resound, roar (of sea); shouf; jfl' h1yn(n)

m. ’loud sound, resonance, clamour’ ook s-añedningen hlynsian

med ватта bet. som hlynnan, alla utgäende frän en germ. basis

h1un-. Vi âterfinna :illtsä häl' en betydelse, som äl“ synnerligen

vanlig i чага sjönamn ock som sììrskilt i namnet pä den удавы—зима

ook bläsiga Hornborgasjön шансе anses vara väl pä sin plats.

Närmast jämförliga ваты med afseende pá bildning som bety

1) Schlyt. VGL в. 291.
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delse 'áro det Тег. älfnamnet Ryniande (z rynia. ’larma’, se d.o.),

det fno. fors- ook ält'namnet Dynjandil, bl. а. ingâende i вы

namnet Dynjan; jt'r For ату шляп (fsv. (зашивай), ‘вшивание,

впавшие, vullen (Гм. vœuandee). Ett antal participbildningar pá

чаши, som begagnats som namn pá norska älfvar ook forsar,

ant'öras af Rygh NG 3: 70; jfr Шип auf. arb. 14: 372. Ifrága

om betydelsen erinras For (Эй-151 om de svenska sjönamnen

Bjälmen, Gallen, вытащен, Jälmaren, Kärmen, Loren, Rott/

nen, Skrikegallen, Tjutingen m. il. m. fl. Надо: närmare

om ljudutveoklingen Lyniendi —› Lonen har Зад; cj att meddela.

Däremot kunde nämnas, att l`ór öfvergängen Loöne -› Lönern

i sin män talar parallellen fno. Loönakjçr -› Lönnekärr (se

Loöne, Lönern).

Lonnen lon4nen eller lonßnens? af allmogen иным Ién.

(Län Fernow s. 14 [1773], Hermelin 1803; Lähn Dahl Carlssk.

Sochn 17792; Lonnen GS 2 О 32) Кап-шкода sn, Karlskoga

bärgsl. Vrml. : Ö. o. V. Lonntorp. Detta gärdnamn har Зад als:

funnit frän 15743 under formen Lönetorp. Den i Norask. ark.

2: 443 ant'örda formen Lonntorpet frân 1590 är möjligen nor

maliser'ad. Sjönamnet är mycket vanskligt att tyda. Mälets

Мл kan u'tgâ frän ett Тау. 'lönen eller ‘lönnenä Man har

alltsä тат att som grundord ansätta ett fsv. ‘lön. Detta kan vara

en motsvarighet till vissa sv. тающем lonn осн det sällsynta

isl. шиш-5, en oomljudd biform till trädnamnet lönn, Гм. lön,

isl. hlynr. I sa fall vore att erinra om sjönamnen Alen, Asken,

Aspen, Björken, Eken, Furen, Gran, Linden. Dock má till

fogas, att trots t'örekomsten af namnen Lönern, Löningen ook

Lönesjön ordet med undantag af Lönntjärn (GS 1 V 32 Vrml.),

ett säkerligen ganska ungt namn, icke âir fullt säkert uppvìsat

i nägot annat af de sv. sjöar', jag känner. Icke häller i Norge

'air det vanligt i ortnamn, ehuru {тётей där ingalunda är 33111

вушзв. Man bör d'arför taga äfven andra möjligheter i Муст

vägande. Nu kan ordet ocksä шва frän ett ТЕ". Löpin". Jag

 

1) Se härom Rygh NG 1: 150. 2) КОШЕК. ark. 2: 406.

s) Norask. ark. 2: 424. 4) Fil. dr G. KALLs'rsNms.

5) Jfr Nor. Ais1. gr. ё 382,3. 6) Rygh NG Indl. s. 66.

7) Enligt uppgift af til. dr G. KALLsTENlUs.

Sv. lamina. XX. I. 23
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anser det ganska sannolikt, att namnet haft denna eller lik

nande fsv. form ock att det etymologiskt sammanhänger med

sv. sjönamuet Loöne, nu Lönern eller Lönen, hvilket отд kan

vara bildat af fsv. lapin; se härom utfórligare under dessa 9rd.

’Lora, fsv. (пишет fórsvunnet) älfnamn, Risinge sn Og.,

se Loren.

Loren lœ4ren, 2 äfven 104m. ._

1) (Letter с. 1750, Hermelin 1809, GS 2 O 35),icke obetyd

lig sjö i Linderäs sn, N. Vedbo hd Smäl. : Lorsända; jfr t.. ex.

Fryksände : Fryken. __

2) (Widegren 2: 459 [1829], Tham Link. s. 620, GS 0

35) pá gränsen mellan Röks ock St. Ãby шпаг, Lysings hd Og.,

ett par mil norr om föregäende sjö : Lorshagen. Sjön är säker

ligen densamma, som i Lex. 5: 564 Макар kallas Laxen.

Om akcentuppgiften är Шиш, visar denna tillìka med фта

namnet Lorshagen pä ett fsv. enstafvìgt ’Lör. Meu akcenten

kan här som i эй mänga andra. fall1 ha förskjutìts, ook sjön

har dä i fsv. tid kallats ’Lorir (ниш omljud sâsom Meelir, fno.

Анри‘ о. s. и). Detta Lor eller Lorir ställer jag till fno. ё]!

namnet Lòra, no. Lora., на gänger uppvisat eller späratg. Detta

änamn anser jag äfven ha funnits i Sverige ock burits af @en

ä, som f`órenar sjöarna Ormlângen ook Grou, Risinge sn Og.

Vid än ligger nämligen gärden Lotorp, men denna канав är

1364 Lorotorp (SRP nr 615), hvilket namn tydligen 311- sam

mansatt med ett 'álfnamn Lora.. Nu benämnes vattendraget Lo

torps ström, ock dess stl-ida lopp gör den nedan framställda

etymologien af Ordet högst sannolik. Jfr äfven Loràn i Härje

dalen.

Namnen innehâlla Не]: säkert samma stam som namnet ä

Tors fosteruioder Hlòraß, hvilkef betyder ’brüllen-in’ ook är en

r-utvidgning af den rot, som ingâr i Пи. hlòjan, ags. hlówan

’ljnda о. d.’, Шаги? t. ex. namnet pá Merovingernas stamfader

Chlôjo ’der briiller’ är bildat4; jfr чтите Tors binamn Elórriöi,

1) Se t. ex. Dûfvern.

2) Rygh Thj. vss. 1882, s. 25, NG 1v. 1: 29. Jfruu sirven Rygh

Elven. s. 148.

a) Se t. ex. Meyer Germ. myth. s. 154.

4) Meyer Germ. myth. в. 105.
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hvars t'örsta led innehäller stammen hlô- eller шаг-1. Samma

stam ligger till grund för lat. (Лёше urspr. ’ljudande’ (jf'r bety

delseutvecklingen af' ty. hell), ook samma rotstadium ingäri

lat. cla-mor2 (Л: under Lommnren). Betydelsen ‘ár alltsä den

samma som hos de under Lonen anförda sjönamnen. Bildningen

(med r-suffix afs. k. öppen rot) är densamma som i fht. adj.

sûr, hêr, sêrß; jf'r äf'ven Boren.

Stammen lor- uppti'ììder Миш i fsv. ortnamnet Lorunge,

nu Loringe Vg. Detta är emellertid айвы af' ett släktnamn

'Lorunger, hvilket ätergâr pá en personnamnsstam Lör, som i

sin tur nog kan vara identisk med den bär behandlade sjönamns

stammen; se min afhandling om de svenska ortnamnen p'ä

шве, 1mge. Om nàgon Skulle каппа sig frestad att samman

ваша det sv. sjöuamnet Loren med det f'ornkeltiska sjönam

net Larios, nu Lago di Como, má nämnas, att detta sannolikt

är en ailedning af fornkelt. ’läros (= il'. lár ’solum pati'ium',

wales. пат ’grollnd, floor'), motsvarande mbt. vluor ’ßur’, isl.

1161- ’golf`, mark’ ‹- ieu. plär-4. Sjönamnet Larios vore dä be

släktat ook ungefär likbetydande med Floden, Fladen o. s. v.

(se of'van). ‘

Lottern lot4tern (ваш-ан T_bam Щук. S. 5; Lättrasjön auf.

arb. s. 334; Lotternsjön GS 3 O 33) Osterâkers ook V. Ving

äkers sznar, Oppunda hd Sdml. : Lama. Narnnet är, säsom

redan s. 66 antagits, en substantivering af ett adj. motsvarande

got. hlútrs ’ren’, ags. шамот ’ren, klar', fht. hlûttar Чую, ren,

klar’ (= ty. leuter). Den Копа vokalen, som Värt sjönamn

uppvisar, har väl uppstätt genom förkortning framför dubbel

konsonant. Tänkbart vore dock äfven, att namnet innebäller

вашша rotstadium som det besläktade gr. жжёт ’väg’. Ifräga

om betydelse ock bildning erinras om sjönamnen Ljusen, Re

пашен, Skiren, введен, Klarsjärn (GS 1 O 31 Vrml.) samt 35.1?

namnet Klaren.

 

1) Enligt Gering ZfdPh. 26: 25 nf ‘НЮ-111161 ’der brüllendc wet»

wref; snarare är dock namnet ett `Hlô(r)riöi 'som far fram med buller

ос}: brak’.

2) Ош Öfriga släktiugar se Perssqn VVz. s. 13.

3) Kluge Nom. starumb.2 § 195 (»196›).

4) Se Stokes hos Fick; 2: 236 ock Holder Altcelt. sprnchsch.

2: 144, 146.
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Namuet böllantagligen sammanhàllas med älfnamnet Lutt

ran, biflod till Osan Vg., ock no. [щи-а; jfr dock Rygh-Bugge

Elven. ss. 149, 325. Adj. шап— ingär äfven i fht. ñoduamuet

ниш—ада (hvarom Förstem. 2: 748). Nht. die Lauter, billed till

Rhen, har d'áremot keltiskt Ursprung : шеи. [щи-а‘.

Sjönamnet Glottern (hvarom игуан) är knappast bildat af

ватта adj., МЫШЦ med prefixet ga. Jfr nämligen önamnet

Glotterön (i östgötaskärgärdeu), som man ej gärna vill skilja

frân Glottern ook ej häller häl'leda frân adj. Шань.

Ludden (Витой 2: 121 [1805]), enligt RADLOFF eu Шеи sjö

mellan Estuna ook Маша. smar, Lyhundl'a hd, samt Frötuna

sn, Frötuna skeppslag Uppl. Jag har' icke sett den aimorstädes

omnämnd, Шабаш den möjligen nu är lîirsvunnen. Namnct

synes tillhöra summa lilla grupp af sjöuamn som Гм’. Loône;

se Lönnern. En Ludda. капа, bekant Юг sitt mycket kyliga

vatten ook sin rika Мог, omtalas af Wieselgren 3:61 l'rân Vär

namo su Smäl.

Det mä {ёж-"61115: päpekas, att пашней Ludden äfven bäres

af en bärgàs i 0g. (Lex. 7: 763).

Lum, se Lomsen slutet.

Lunden, Lunen, se Lonen.

Lungen 1ug4gen.

1) Stora. ock Lilla (Меж, hVllkOt enligt mâlcts ljudlagar

motsvzlrar ett riksspräkligt 1ug4gen) (Stol__ Lungen Lotter c.

1750; Lungen Fernow s. 14 [1773], GS 2 О 32), tvä icke obe

tydliga sjöar i Lungsunds su, Filipstads bärgsl. Vrml. : Lungs

torp, L. Lungstorp, är 1642 kallade Lung-torperne". Ef'tcr sjöu

har âif'ven sockuen {ш пашп: den torde dock Юге: pá 1600

talet lm „(змия f'l'än moderiörsamlingen Kroppa ook erhöll egel)

kyrka 1643. Namnet skril'ves är 1611 Longesund, (шт 0 beror

pâ. en innm (“темен ljudlagsenlig öfvergâng ai" fsv. u -› о’.

Samma stam ingâr äl'ven i пашней pá Lungälhen, livilken

ílyter ut i Stora Lungen ock kommer frän Pardishyttan (i Bratt

fors sn), alltsä summa älf genou] hvilkeu Lungen 2 jììmte Sjö

arna Alsteru ook Kalfven afbörda. sig. De bäda sjöarua канав

äfven sbor- ook Lin-lungen; se d. o.

1) Holder Altcelt. sprachsch. 2: 354.

2) Кошек. ark. 2: 765.

ß) Kallsteuius Sv. lm. XXI. 1: 161.



ХХ. 1 Ludden-Lnngen. 359

2) (Ьоыег с. 1750, Gs 1 ö 31), ick@ obetydlig sjö inma

fors sn, Filipstads härgsl. Vrml. : Lungstorp.

Det förefaller mig möjligt, att namnet älst tìllkommit St.

Lungen (se Lungen 1). sä öfvergätt pá Lungälfven ock slut

ligen pá Lungen 2. Men sannolikare är, som nedan nämnes,

att namnet ursprungligen tillkonirnit Lungälfven, bvilken sä

lnnda i шаге tider kallats «Lung(a).

Summa stam tyekes ingâ i det fno. fjordnamn Lyngir, som

enligt Будь Stud. s. 61 en gáng existerat. Det 'ar älst upp

visat i ortnamnct Lynghespufua. (1330-1340), ett näs vid fjor

dens, den nuvarande Lyngenfjords, mynning. Men detta Lyn

gir anser ВШИ möjligen utgä. frân ett ännu шаге Lygnir:10gn

’lugn’, i hvilket fall namnet vore identiskt med sv. sjönamnet

Lygnern. »Muligheden af' en saadan overgang allerede tidlig i

14de aarh. er kanske ikke udelukket» (Будь a. st.). Jfr äfven

Angarn, Byngarn. Pâ analogt sätt skulle dä ocksä värt sjönamn

Lungen ha uppstâtt ur Lugnen (jfr sjönamnen Magelungen,

наивен : Hugn Samt v. lynga [pû] <- lygna V. Nke RZ S. 414)

eller utgàtt frän den obest. formen lugn —› lung. Det senare

är dock mindre (тощи, dä — att dömma at' törbällandenai

angränsande dialekter — n i dylik ställning Магний. Formen

11mg- kunde ha uppkomnxit i gärdnamnen Lungtorp, Lungsund

ock sedan öfvergätt pä sjönamnen.

Emellertid anser jag detta förslag till tolkning af sjönamnet

af fiera skäl mycket osannolikt ook föredrager i выше: att

härleda säväl detta soin det fno. tjordnamnet Lyngir ur en stam

Lung. Ãtminstone t'ormellt sett samma stam törekommer i Гну.

ortnamnen Lunghe, Lungh (VGL II. M. 8), »nu troligen byn

Long i Barne hd» (Schlyt. VGL s. 563), Lung (SD 1: 529 fr.

1278), nu Longs sn, Barne hd Удиви“ (1331)l Sdml. samt Lunge

(1410 enl. SD NS II), nu Ljunga Ot'ver-Selö sn Sdml. Om nu nägot

eller nägra af dessa böra förbindas med шт sjönamn, lemnas

därhän. Det finnes, sà vitt jag vet, ingen ватным anledning

att i nàgot af dem söka sjö- eller älfnamn. Men det ärju möj

ligt, att samtliga namnen af stammen lung- likvisst kunna för

enas under en gemensam betydelse. Man synes mig dä icke

l) SD IV. Att donna socken i äldre tid kallats Lug-n, sàsom Lind

вне; 1: 104 förmenar, är, sà vitt Зад vet, aildeles felaktigt.
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utan skäl kunna tänka pá lit. lanka f. ’dal; vid flod belägen

äng’, hvilket 0rd som bekant ìunehäller en afljudsform till lit.

lenkiù ’böja sig’; jfl' 1 fràga om betydelseöfvergängen lett. lei-ja

’dal’ : 1’ 1i ’böja’ 1 1. ex. lat. li-tuus ’krummstab’1, gr. 627110; 11.

‘6111’ : 33111‘. áñcati ’böjer’2. Sammanställningen af ortnamns

stammen 1ung- 0011 111. lankal styrkes af den omständigheten,

att nsv. lynga ’ögla, lycka', hvilket Nor. Urg. lautl. s. ‘207

ställer_ till fht. slingan ’winden’, möjligen snarast bör föras

hit. Ar detta riktigt, stâr stammen alltsá icke isolerad inom

det nordiska spräkomrädet. Om nu denna härledning pas

sar in pá natul'beskatfenheten hos de här anfîirda gärd- ock

sockennarnnen, är jag ej i tillfälle att afgöra; men i fräga om

en dylik betydelse hos sjönamn erinrar jag om Dänningen,

Dänseln. Man kunde t`ór öl'rigt uppkasta den frägan, huruvìda

ej ett ock annat at' namnen pá lungen, -lângen innehälla

summa ord. Emellertid tyckas de dalska sjönamnen вопил

gen, Gullungen, Kàllungen vara bildade med suffixet -ung, 0011

hvad de pá -längen vidgär, finnes ett, nämligen напаивать

som i äldre tider sannolikt ändats pä. ung; men nnnars icke

nägot, där man har egentlig, anledning att förmoda, det icke

adj. làng skulle ingâ.

Om man nu anser sig böra skilja sjönamnet Lungen ook

de öf'riga ortnamnen, är det synnerligen frestande att t`óra det

ватта 1111 l'ht. lungar 'rask, munter", ags. lungre adv. ’snabbt'

= gr. älmppe'; ’rask, munter’ ‹— ieu. ‘lnghrós, resp. 'elnghròsï

hvarvid till betydelsen sjönamnen Leken, Svinnaren m. 11. vore

att j'amföra. Betänkligheter Yâllar 60011 fränvaron af det radi

kala r, ehuruvâil af шпаге art, dâ andra-_dock utomgermanska

— släktingar likaledes sakna detsamma, nämligen bl. a. sskr.

laghúé ’га311‚ lätt’ = gr. 3101113; ’litem ringa’, i hvilket sist

nämnda ord det labiovelara gh mist sin labiala. karakter pä

grund 111‘ ‹1е1 töljande u. D'arest det nu skulle visa sig, att de

nämnda gärduamnen af ett eller annat sk'ál kräfva sin särskilda

lörklaring, synes mig detta sista förslag till tydning al'sjönam

net Lungen böra i första rummet tagas i öfvervägande. Наш—

1) Jfr Fick, 1: 538.

2) Andre ex. hos Hellqu. Ark. 7: 171, Joh. IF 2: 55.

3) Jfr Hirt Ablaut s. 122.
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net har dâ älst hört till älfven. Pä Samma ваш har мещан (fsv.

M01k[a]: nsv. gärdnamnet попка) gifvit namn ät säväl sjön

мощен, frän hvilken den kommer, som Molkaviken, i hvilken

den utfaller, samt t. ex. Rotnen 1 ock 3 uppkallats efter äarna

вот. Hit för jag i alla händelsel' det i Sn. E. Fórekommande

hästnamnet Lungr, alltsä ’den snabbe’.

Lunten 1un‘ten (шиш) (Негше11п 1803, Schultz Felliugsbro

sn m. 11.) Fellingsbi'o sn о. hd Vstml. : Luntfors, Luntbacken.

Efter sjön har äfven den frän densamma kommande Luntàn eller

Luntbäcken blii'vit uppknllad. Sjön har enligt uppgift trögt

тает. Namnet hör спет 111111 mening till stammen lun- i no.

luna ’gä stilla’ Aas., hvaraf k-afiedningen no. ook sv. шика.

med deverbativet lunk, s-afiedningen no. sv. lunsa. ’gâ trögt',
sv. dial. äfven lynsa, lönsa, samtl t-afiedningen no. lunta. ’röra

sig makligt’ Ross, da. lante ds, sv. dial. lynta, юта ’löpa

taugt ось: med möda’ Rz med deverbativet sv. шиш ’tjock ock

ovig kvinnzfî. Dock kan ej bestämmas, om штатив: är bildat

а1` stammen lunt- ellel' af 1un- med Samma suffix, som ingàr

i nägra andra sjönamn. Samma stam uppträder i sv. Штат

net Luna. Härjed.; jfl' äfven Будь Elven. s. 148. Betydelsen är

densamma. som i Dabaken, Lummen, Sáken m. fi. sjönamn.

Lusten. '_

1) 1us4ten (Hel'melin 1808, Björkman s. 113, GS 1 О 32)

Nedre Ulleruds sn, Kils hd Vrml.; väl samma sjö som at'Tuneld

(11) 5: 104 (1790) àsyftas med namnet Lösten. Sjön 311- vackert

belägen ock har, enligt skriftlig uppgift, klart vatten”.

2) (Cederström Vrml. fìskev. nr 741) Sunne su, Fryksdals

hd Vrml.; mig Юг öfi'igt obekant.

Namnet inuehàller sv. í'sv. lust f. ’lust, njutning, nöje’, mot

svarande isl. lyst, fsax. f'ht. lust, got.1ustus. Betydelsen är

uugefár densamma som i sjönamnen Unan, Vänern, ook för öfrigt

kunna äfven Frillen, Lisman, möjligen ocksá див/ат (vanligen

skrifvet med Lj) jämföras. I öfrigt erinrar jag om betydelsen

ос]; bildningen af namnet ä den i närheten af Lusten belägna

1) Sjön âr nu enligt min meddelare ganska inycket säukt ос]:

Luntàn fördjupad, »men bůde sjön ook án ha nog ocksà i forma tider

gifvit intryck nf stagnation».

2) Se Hellqu. Ark. 14: 138.

в) Cederström Vrml. ñskev. nr 798 anger det däremot som grumligt.
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visten. För bâda ligga möjligen abstrakta ord pá -st till grund.

Namnet Lusten 21101301- snarast föreställnìngen om en näjd, som

är angenäm for ögat, namnet Visten snarast en, som är lämplig

att kolonisera eller bebo. De unga namnen Soflelust, Johannes

lust о. s. v., om hvilka se Falkm. s. 71, bero naturligtvis pà

tysk invärkan. Dà, за vitt jag har mig bekant, den konkreta

betydelse, som framskimrar i det besläktade sskr. lesati ’glän

ser, 1511001- 0. d.’ (se Lnrjen), icke kommer till synes i nägot ger

manskt sprâk, synes det mig mindre hefogat att i sjönamnet

Lusten söka spära nâgon задан. En sâdan träder d'áremoti

dagen i namnet à den i sydväst liggende sjön Hyn samt möj

ligen äfven i den likaledes närbelägna Fryken. Vidare mä pä

pekas, att Örten (i nordest) möjligen i frägn om afledningen

pávärkats а1` Lusten ook visten. _ Om slutligen det af Rygli

Stud. s. 66 anl'örda fno. fjordnamnet Lustr innehâller samma

stam som här behandlnde sjönnmn, är nägot som icke tordc

kunne. afgöras: i alla händelser är bildningen en helt annan,

ock snarast ingär 1 det norskn__namnet en afledning -tr- (-Ör).

Lyan väl lyßem2 (GS 6 O 3l), liten sjö i Edsbro sn, När

dinghundra hd Uppl. Säkerligen 511- det summa sjö som 21111110

loff 2: 155 (1805) kallas Lydien. Denna form fär emellertid ej

förvilla oss, ty den är en konstruktion af RADLOFF ook beror pá

hans sträfvan att gifva sjönamnet en riksspräksmässig form. I

det angränsande Vätömâlet heter nämligen midja mia., vidja

via., smedja smia 0. s. и‘, ock jag tager för gifvet, att desea

ord i Edsbro lyda pá nlldeles samma sätt. Att dock RADLOFF

ieke äterguf mälets Lyen med Lydjan, utan med Lydien, beror

pä. anslutning till den vanliga svenska sjönamnsändelsen -en.

Om ordets etymologi se Lyen, som innehäller nominativformen

till den oblika kasus, fräu hvilket Lyan utgâr.

[дубе ñ, Se Judan.

Lyen 1yßen2 2 (Letter с. 1750, Rogberg о. Ruda__s. 321 [1770],

GS 2 O 38), icke obetydlig sjö i Gällaryds sn, Ostbo hd, ook

Slätthögs sn, Allbo hd Smäl. : Lyâsa., l'sv. Lio(ñ‘)asa. (se nedan),

i sistnämndn sn. Lyása. förhäller sig till Lyen som (fsv.) Lyg

nis asa. till Lygnen (‘Lygnir), som Grecksàsar till стеснен

l) Schngerström Sv. lm. П. 4: 24.

я) Enligt tvà uppgifter.
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о. s. v. Gärdnamnet skrifves i en handling frán är 1420 Liotfasa

ock Lioasum (SD NS 3: 538)1. Om man utgär f'rán den Först

nämnda formen, sknlle sjönamnet i fsv. tid ha lytt ’Liove,

‘Liuve ook höra till adj. шпаг, liover, hvars f'ht. гимны-101101

ingär i fht. Hodnamn; se Шип-011. Emellertid synes det mig af

llera skäl rimligare att lägga formen Lioasum till grund, ock

man fâr dä 011 fsv. sjönamn 'Lioe. Detta hör antagligen till

fsv. adj. lio(r), 1_voe ’ljum' Södw., 1181‘.(11:11.3б\171('1300п)’1311ш";

jl'r i fräga om betydelsen sjönamnen Beten, Чад-1110111 (z älfl

namnet `7901-1110), ital. flodnamnet Calore (Much РВВ 17: 185).

För denna tolkning talar i sin män den omständigheîen,att den

nedan omtalade Lysjön (sóm likaledes kan ha hetat Lioe) me

delst en ä stäx' i fórbindelse med Frisjön, bvilken i fsv. tid 1:81

lades Friski. Detta ord har jug tolkat säsom betydaude 'den

kalla', ock det ligger nära till hands att antaga, det de bäda

sjöarna erhällit sina namn i motsättning mot hvarandra, sásom

ol'ta varit fallet med andra sjönamn; ji'r t. ех. (10 svenska 836

nalnnen Blägàln м Skiren, Fiolenil ~ Strůken, Hunn м 7а1реп3‚

Kolsnaren ~ ‘Щепы-011, Ljusterhöfden м Svarthöfden, Ljusaxen

~ Svartaxen (se Axen), fsv. älfnamnen внеш ~ ‘Visa (se эвт

langen, Veselángen), 110. sjönamnen Viel-en ~ Smalvandet.

I samband med detta sjönnmn vill man gärna diskutera

fno. äll'namnet Lia., n0. Lya4. Samma namn kan ha burits af

den betydliga à, som förbinder Rusken ock Lyen samt nu kullas

овал. Det synes att dömma af gärdnamnet Lya Fagereds sn

Hall. ìif'ven ha tillkommit den ansenliga Högvudsän (GS 1 V 38),

vid hvilken gärden Lya. är belägen. Slutligen torde samma

stam föreligga i numnet Lysjön (GS 1 O 37) : Ьувегеа Sex

dräga ш. 11. smal' Vg., hvilken sjö har höglänta ock branta

stränder samt för öfrigt pà sina ställen är ovanligt (Царь. Ly

1) I SD 6: 80 omnämnes frůn 1349 en gůrd i Smàlßud vid namu

Lyaasa, men denna har man _ att dömmn af andra i samma handling

snförda наши — snai-ast 1111 söka i eller inärheten af Odestugu socken.

2) Veudell Ordb. Ped.Purmo-mälet s. 215.

в) Namnen Fiolen ock (ombildningon) Valpen bero dock pá miss

förstànd af betydelsen i namnen вишен ock Hunn.

4) Rygh Stud. s. 59 not 1, NG 2: 252, 384, 385, 389, Elven.

s. 149, där äfven Lyen omnämnes.

5) V. Karlsson i SGU Aa 33: 10.
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шавки (Of'ver-Luleä) uttalas Löy- ock kommer däremot mä

hända af löy ’lie".

Det nämnda fno. älfnamnet ställer Вши till isl. hlj'r, hvil

ket ord tycks äga en direkt motsvarighet i fsv. 13", hvarom se

Södw. Ordb. under lya. Áfven de anforda svenska namnen

kunna höra dit; man kan dock dessutom тика päfsv.1y’skydd’

(se Шеи). Om nu Ты’. ’Lioe (Lyen) ook fno. Lia äro besläk

tade, beror närmast pá förhällandet mellan Гну. lier ock isl.

hlyfr.

Senast i Aisl. gr.3 ё 414, 1 anm. 2 antar NOREEN med tre

kan, att här föreligga växelformer mellan omljudda ock oom

ljudda former af ett u-stamsparadigm. Med Hnltman Ark.

17: 216 f.” betraktar jug emellertid hällre 1101- som en такс!

form till isl. hle'er ’varm, ljum', hvilket ej kan skiljas frän fht,

lâo, шпаг (af urgerm. hh'Bw-). Utvecklingen har sedermera

sammanfallit med de ol'ds, som utgä frän en stam pá -a.iw. Isl.

hlin- hör därcmot närmast till аде. hléowe Миш‘; jfr Karsten

Prim. nominalb. 2: 247 notens. .

Lygnen lygßnen2 4 (GS 2 O 38), liten sjö i Aueboda sn,

Allbo hd Smäl. : Ljungsâsa. (знающая), i dagligt tal äfven

Капа: Ljungebärg, ett stycke frän sjön i Hjälmseryds sn Smäl.

Denna gârd mäste vara densamma, som i SD 4: 550 канав

Lygnis asa. (1337), эй mycket nier som det i samma bref

nämnda Lanxryt ligger pä blott en halt mils afstând (dock i

Asa sn). l SD identificras d'áremot det nämnda fsv. gärdnam

net med Lönsàs i Asa su, hvilken gärd äfvenledes är belägen

vid en, dock ytterst obetydlìg sjö eller snarare en göl. Kanske

äsyftas emellertid i SD ifrägavarande вага i Hjälmseryds sn

ock är Lönsàs hlott en äldre samt pá sätt ock vis riktîgare

form för namnet än щипцами, där tydligen en ombildning Гёте

ligger. Namnet är för öl'rigt важен-Идеи etymologiskt identiskt

med Lyngsàsa vid noi-ra. stranden at' Borrasjön (GS 2 О 39)

Vislanda sn, hvilket i fsv. likaledes mâste ha hetat Lyghnis asa.

Jfr af sjönamn bildade gârdnamn pâ ás under Brängen, (гл-венец,

1) Nordlinder Sv. 11n. VI. 3:18.

2) Jfr vFries. Nord. sprůkhist. s. 38.

3) Om andra förklnringar af Ыгёг ock hlÚr se Torp Stud. s. 181

ock Hirt Ablaut в. 86.

‘) Enligt uppgift nf fiera personer.



XX. 1 Lygnen-Lygncrn. 365

Lyen, Yngen. Vår sjö har alltså i fsv. tid kallats Lyghnìr,

så ock den sjö, som nu benämnes Borrasjön. Detta namn är

aflett af adj. eller sbst. lugn ock identiskt med följande namn.

I samband med sjönamnet Lygnen står säkerligen det 1039115

bäk, som anfores i SD 3: 485 såsom råmärke mellan Växjö ock

Linköpings biskopsdömen (1320). Enligt min beräkning skulle

denna bäck vara att söka just i närheten af sjön Lygnen; jfr under

Hysingen (z Husinxaas), Канты: 5 (: Каната), båda i närheten.

Lygnern lygsnergn, uttalas af allmogen vanligen lögßnergn

(i lygni VGL IV. _10, SD 1:29; lyghni VGL IV. 11:3 hufvud

bandskr.; Lyghnir därs. hdskr. H, K, L; i lygner 1554 HSH

29: 69; Lögner HSH s. 81; Lógneren General Landkort öfv. Vg.

o. 1688, Landtm.-cont. karta 1781; Lögnaren Tuncld s. 246 [1741];

Lygnern Hermelin 1808, Forsell Halmstads län s. 8 [1826]. GS

1 V 37 о. s. v.), stor sjö i Fjäre ock Marks hzder på gransen

mellan Hall. ock Vg. Den regelbundna fsv. genitiven af nam

net ingår i Lygnisuiöœr (VGL IV. 11: 1), skog vid sjön Lygncrn

i Marks hd.

Sjön är i det hela vacker, delvis omgifven af höga bärg,

djup ock tillfryser sent. Under vintertiden går den ofta hastigt

upp ock slår råkar. På grund af denna sin opålitlighctförbin

des sjöns namn i trakten allmänt med sbst. lögn (ock lögnare).

Mot en dylik härledning vore i sig själft icke så mycket att

säga. Man kunde tänka sig en bildning på svaga rotstadiet

till fsv. liugha. af samma art som isl. Gripner, Glitner o. s. v.

(se Hellqu. Ark. 7: 23), dock borde som bekant _ enligt Srsvnns'

teori -— i en dylik form icke i-omljud hafva штат; men detta

kunde antagas bero på anslutning till fsv.1yghn. Man kunde för

öfrigt som parallell anföra sjönamnet Шивы-аи (Dalarna), hvil

ket förefaller vara aflett af stammen i fsv. liugha, jfr isl.1júgr,

Säkert är emellertid, att en dylik härledning är alldeles för

felad. Ordet är identiskt med det fsv. sjönamnet Lyghnir, hvil

ket behandlats under Lygnen, ock är medelst витке: -ia- bildat

af adj. (eller sbst-.) lugn, fsv. lughn, motsvarande isl. logn n.

'vindstilla' ock det omljudda adj. lygnl, som ingår i åtskilliga

andra namn på nordiska vattendrag, på samma satt som sjö

 

x) ‘ТЬ- för öfrigt sv. dial. lyg'nì f. ’luguvatten i en älf’ o. a. Rz

в. 417, â.-nsv. lugnan f. 'lugnt ställe' (Ark. 2: 270).
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namnet. Lägern, Гну. 'Lœghir, uppkommìt af adj. läg, fsv.

lägher, eller Bällen, Í'Sv. 'Bœ11ir, af fSV. balder, fno. LÚsir af

ljòss (eller ljós) o. s. v.

Utom de bâda under Lygnon omtalnde fsv. Lyghnir má näm

nns Magelungen. VМаге hör hit Lygnasjön (GS 1 V 36), en

Шеи skogssjö i Bälinge ock Alingsůs sznar, Knllings hd Vg.

Vid sjön ligger gärden Lygnaholm ock шпаге bort L. Lygnö.

Denna sistnämnda ür säkerlìgen densamma, som omnämnesi en

handling frän c. 15651, (Шт cn person skril'ver sig »Mäns Tutïues

son ij Lygne» (,Kulands härndh»). Här föreligger äter ett

sjönamn ’Lyghne eller ‘Lyghnin Frän ett liknande osamman

satt sjönanm ntgär äfven по. Lyngnevandet (Lister ock Man

dals amt). Вы 'Lyghnir ligger säkerligen ocksâ till grund för

det i SD NS 3: 281 (1417) omtalade i Lygnesmadhum, sanno

likt ocksä för затаившие: Lygneshult (GS 2 О 37) Björke sn,

Västra hd Smàl. : gârden är belägen nära en större mosse, (Шт

dá i Юта tider sjön ‘Lyghnir дам fram. Vidare döljer sig

möjligen ватта namn i fno. I_'jordnnmnct Lyngir; se om detta

under Lungen. Slntligen erinras om det Гну. änamn 'Lyghna,

som ingär i det т. ortnamnet Lyghnobœk (SRP nr 1988 fran

1383), samt om no. Штатив: Lyg'na2 ook fno. 'Lognsjórîï Л?

med afseende pä betydelsen under питомец, Sillen, зап-ставен,

Vlrlngen. _ Den gissning, jag muntligen hört framstìillas` att

sjönamnet innehäller (визга rotstadìet till) ien. Y leuk, hvaraf

t. ex. {ёж lyghna 'ljungeld, blixt', gr. leozóç, got. натр, sv.

ljus o. s. v., törtjänar knappast at'seende“, Hit hör däremot fno.

Lygrir (~ шиш); se Lyren.

Lyng'en Lex. 3: 105, sììkerligen tryckf'el för Längen.

Lyniendi (fsw), se Lonen.

Lyrell 1y‘ren, af allrnogen [капай ly‘ern (Lotter с. 1750,

'Pham Link. s. 33, GS 3 О 34) Hällestads sn, Finspänga läns

hd Og., pá gränsen till Nke : Lyrsbo, Lyrsfallf’. Samma stam

 

l) Aftryckt hos Forssell Sverige 1571, s. 122.

il) Rygh NG Indl. s. 66, Elven. s. 150.

s) Rygh NG 3: 197.

4) En annan sak âr. att adj. Шва yiterst ваг tillbnka till degna

rot; se sennst Karsten Prim. nominnlbildn. 2: 261.

5) Dessntom kallas sjön Lien af Hermelin 1810 samt Thum Link.

s. 911 felnktigr för Lyren.
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ingär möjligen i fsv. Lyra (1409 enligt SD NS II) Кашица

hd Vg. Вёл-ее: sälunda r hör till stammen, hvilket är sanno

Штат, synas tvä möjligheter att förklara Ordet каппа komma

ì (гада. Antingen bör det ställas till isl. шут n. ’kind’,livilket

äfven har betydelsen ’flatsidan af en уха’. Namnet skulle sá

lunda vara gil'vet med llänsyn till formen ock nf samma art

som Bìllingen, Käxlan : resp. fsv. bilder ’plogbilV ook sv. dial.

что, ‘Мл-уха’. Doek är det myeket osäkert, om ordet 1yr

зап-811111 i denna betydelse — nägonsin förekommit i sv. Dess

utom каплет jag icke Ordet Írän andra. ortnamn. Man kunde

d'árför snarare Шика sig ett adj. lìr, motsvarande isl. '1_v'7rr af

urgerm. ‘пап-кг, ышаъ med adjektivsnl'fixet- -ri af roten i got.

Навар, sv. ljus, gr. laune; ’hvit’, alltsä ieu. V 'leuk ’lyBa’, pâ

samma ваш som isl. rán- ’obetydlig, 0tillräeklig’, got. riurs ’för

gänglig, dödlig’ af roten ‘reu i lat. merel. Ем dylikt adj. Роге

ligger i alla händelser substantivcrat ì fno. 19m' m. ’Gadus pol

lachins, blanksäj, lyra, lystorsk’2 oek ôn-afledningen lyre. Rz.

Bildningen al' detta adj. ‘ly'vrr kunde l`ór öfrigt naturligtvìs ät'ven

fattas pá annat зет; huru det emellertid uppkommit, har för

oss mindl'e betydelse. En nnnan r-afledning af samma rot upp

träder äl'ven i isl. ljórì m. ’öppning eller hâl i takäsen, hval'

igenom ljusct har Штабе’, fsv. liure ds. о. s. v. <- urgerm.

‘шип-гада Dà man vet, hul-u ytterst mänga sjönamn hafva

afseende pá vattnets Гага, Bynes mig denna förklaring Гог

tjäna beaktandc, sà myeket mer som just наши af den närbe

släktade stammen 1ius- ‹— ’leuhs- äro уши-в: vanliga; se Lysnin

gen, Ljnsen, Ljnsterhöfden о. s. v. Hit llör enligt min mening

ät'ven det af Будь Stud. s. 51 f. behandlade no. fjordnamnet

Lygrir ‹— urnord. ’Lugrian : germ. Y 1u5 i fsv. юане о. s. v.,

alltsä en __Vernersk växeli'ol'm till det nämnda urgerm. adj.

'liuh-ri. Onamnet Lygra, hvilket Вши anser vara grundord

for Lygrir, är i sä fall sekundärt; jfr Bolmsö afBolmen, Baena

af' Bällen, Hallarsö af Halleren, Yngö nl Yngen 0. s. v. Men

дайте en ieu. rot luk ’lysa’ hal' äfven en rot pá g(1ug) existerat.

1) Se Uhlenbeck Et. wb. d. got. spr. Andra adjektivbildningar pà

-1'1 hos Kluge Nom. stammb.: ё 197.

s) Bildningen nf detta ord har nägot feluktigt framslällts af Ненцы.

Ark. 7: 22.
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Denna àterfìnnes väl ock i det nordiska gudanamnet Loke‘.

Hit för jag fno. fjordnamnet Lykrir, om hvilket se Будь Stud.

s. 38. Med afseende pá bildningen jfl' fsv. sjönamnet ßerer.

Däremot tror jag ej, att adj. ’lì(r) = isl.h1yfr’varm’(~fsv.

lio) bär ingär (se Lyen). Möjligt äl' det ju i alla händelser, dä ort

namuen Lyrsbo, Lyrefall med hevarat r kunna vara jämförelse

vis пива bildningar. Äldre former af (lessa namn skulle säker

ligen bjälpa oss ur väi't bryderi. Ingen anledning finnes häller

att Юга ordet till ’liupri- = ags. ljfôre 'elend, schlecht’. _ Ak

cent ock gärdnamnen visa, att den fsv. formen varit 'Lím

Lysllillgell, Stora. ock Lilla, 1ys3nigen2 .(Lysningar [pl]

Dahl Carlssk. Sochn 17792; Lysingen GS 2 O 32) капища

sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. Кашне: är naturligtvis bildat at'

stammen i fsv. lius, вшей nära besläktat med sjönamnen Lju

sen, Ljusnaren ock under dessa artiklzu' anfórda vattendrags

namn. Pâ grund af отпадет äro närmast det vrml. ‘álfnam

net Lysa ock det i no. ytterst vauliga Lysa, fno. Lisa (Будь

NG 3: 249) att jämföra. Om bildningen al' mycket gammal, har

man allt вы] att antaga, det afiedningen n förskrifver sig just

frän ett sâdant, numera försvunnet namn pá den i förbindelsen

med sjön stäende änß. Dock mä äfven erinras om det n0. bäck

namnet вил-швец (Rygh NG 3: .355); se äfven Hyningen, som

möjligen är en med Lysningen fullt analog bildning, men med

motsatt betydelse. Man kan äfven tänka sig, att namnet är en

yngre utbildning af ett шаге pâ -nir af ватта. art som Ljus

naren. Sá synes i Отпадет, Vinningen m. fi._añedningen

-ing ha tillkommit i senare tider. Vidare mä nämnas fno. 536

namnet Ly'sir (Будь NG 1:61), hvilket hildats :lfälfnamuet

Lyfsa, fjordnamnet Lisi:- (нуди эта. s. 80), no. sjön Lysern

Buskel'uds amt, no. gärdnamnet Lysingen, som enligt Куш-Вуз!)

NG IV. 2: 168 antagligen ursprungligen iii' tjärnnamn, о. s. v. Л!‘

vidare: Lysevattnet‘, Lysvattnet (GS 2 V 32), Lysetjärnlï. Dà

1) Se utförligt ock senast Kock IF 10: 95 f.

2) Norask. ark. 2: 406.

3) Formen Lysingen â GS har Еще: stöd i пешее eller шаге

former.

4) GS 1

1

5, 2 v 35 Boh.

5) Gs з

V3

V3 4ggr,2V33,1V323ggr,2V32,1V31.
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Lius 1 vissa al'de пашет, t. ex. Boh., där dessa sjönamn iîìrekomma,

heter lys, äro ätskilliga af dem helt enkelt att jämställa med

de under Ljusen anfórda Ljusevattnet, Ljustjärn 0. S. v. Intet

af' dem Штатным- enligt min mening ett шаге 'Lìsir eller

‘1.789.

Ош man nu slutligen pröfvar den двор-111151121 utbredningen

af dessa sjönamn1 pâ 1jus, 1ys, fìnner man, att de nästan

uteslutande förekommai Dalsl., Bohusl. ook Vrml.; dessutom

uppträda ett par i Vstml. Härmed má sanlrnanhällas, att de i

Norge Его synnerligen vanliga. Äf'ven i Dalarna ock Norrl.

ñnnas de :jf'r t. ex. щитам (GS 3 Ö Dalarna) ock by

(1. hemmans)namnen Ljusä. ock шиш—5,911 (01'1’е1'-Ь111е1‘1)9‚ Ljus

vattnet (Burträsk, Sollefteä) 0. s. v. Jf'r härmed, hvad som

under Skiren ock Skären yttl'as om utbredningen 211 (18888. 111111111,

hvilka i ölriga. trakter at' värt land ersättn benämningarna pá '

ljus- ook 1ys. Undantag bildas endast af Ljusterhöfden Blek.

ock Lyen Ög.; men dels äl' det ovisst, om de höra hit, dels repre

sentera de i alla händelser helt afvikande bildningar. — Sjöal'na

Lysm'ngen kallas vanligen Stor-"0. Lill-lysningen; se d. 0.

Ládingell lâadìgem2 (GS 3 О 37), liten sjö 1 Vimmel'by sn,

Sevedes hd Klm. : ватагами. Dà intet uppgifvits om à-lju

dets kvalitet, kan jag ej yttra nâgon mening 0m oi'dets härled

ning. Det 111- väl snarast att föra ltill den under Lönern (fsv.

Loöne) behandlade gruppen.

Lůkan, fsv. Läke, har 1111111 tvif'vel varit namnet ä den sjö,

som numera, t. ex. â GS 2 О 39, efter den vid densamma be

lägna gârden Lâkan kallns Làkansjön Virestnds sn, Allho 11‹1

БшйН. Gärdnamnet Làkan äi' bildet af ett likalydaude 5,16

namn pä ватта sätt som t. ex. Aglan, овал, Vedan, Ãdran af

motsvarande sjönamn. Samma stam uppträder i det vrml. vatten

dragsnamnet Lâkan (Решет s. 10), ifno. Laku fors (1394)

ock fno. gärdnamnet á Láku, i hvilka Rygh NG 2: 324, Elven.

s. 138 anser ett älfnamn, fno. Láka, kunna förcligga. Samtligu

namnen äro, sâsom redan s. 96 autytts, substantiveringar af det

1) I fräga. om de sammansatta eker detta lätteligen med leduing

af de anförda numren uf GS.

2) Nordlinder Sv. lm. VI. 3:10.

3) Det Làkhult, som euligt Sv. postortlex. ligger i socknen, äi' be

Идей Omkr. 1 mil fràn sjön.
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adj., fsv. Шкет, isl. lákr, no. 1aak'dälig, motbjudande, besv'árlig’

Aas., som äfven ingär i sammausättningarna sv. вы]: ock no.

пак. Namnet innehäller выпада oblik kasus at' ett adj. isvag

form; jfr t. ex. Lyan. 1 frâga om betydelsen эта. sjönamnen

Вёл/аи, Dàlingen, Envetten, Trätten mycket nära; jfr äfven

вдовец. Däremot förnlodar Bugge-Rygb Elven. s. 138, att no.

Laaka är besläktat med leka ’droppa’.

Ett gârdnamn шт törekommer i Valla sn Vg., By sn Vrml.

eck Ljusdals sn Häls., men jag каппе!‘ inter om dess historia

ock äldre gestalt.

Làngban logßbagn (lágbtjîn l. lámbán; Längleann 16581;

Làngban Tuneld s. 197 [1741], Lotter e. 1750, GS 2 О 31 o. s. v_),

lângsträckt sjö i Färnebo sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Läng

ban, Längbanshyttan (omnämnd 1571):’. Senate leden i detta

namn är sannolikt helt enkelt tsv. ’ban, '3L-nav. baan (Var. rer.

1538), en bìform till sv. fsv. bans., Шва: frän mlt. bane, ban t.

’öppen те, т plats, bana’. Det kan synas pàfallande, att vi

i ett namn ä en sä. betydlig sjö möta ett relativt ungt Шиша.

Detta {шпинате má sammanhällas (Витей, att vi just i bärgs

lagerna (hut'vudsakligen i Vstml.) Нина dylika sjönamn, hvilka

pá grund батат‘ att de innehälla under litterär fsv. tid {выпаде

mit. ord icke [шипа tillmätas nägon synnerligt hög älder; jfr

Kopparen, кипе“, Kloten. Det är ju rent af möjligt, att dessa

namn härstamma frân bärgsmän, at' hvilka som bekant ett störte

antal voro infiyttade tyskar. Hvad nu затакт: Färnebo socken

beträiïar, skall —— om man fär ваша, tro till gamla uppgifter _

digerdöden (Шт hafva rasat till den grad, att endast nägra fà

personer öfverlefvat densamma. Det taller sig dä запева na

turligt, att de gamla namnen fallit i glömska ock ersatts af

yngre, där ей ett ord af utländsk börd lätteligen kunnat insniyga

sig.  Om första leden se Längen.

Làngbjôrken (Grau s. 527 [1754]) Gunnilbo sn, Skinn

skattebärgs bärgsl. Vstml., vid sjöarna Fett, Myrbiörken; nu

капай Stora Björken; se Längen ock Шёл-коп 13.

Làngbogen iogßwgen (Hermelin 1810, Gs 3 ö 34__0. s_v.)

läng ock smal sjö i Hällestads sn, Finspänga läns hd Og. Se

1) Enligt uppgift af fil. dr G. KALLs'rENms.

2) Forssell Sv. 1571, s. 107.
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nare leden är sv. bog, t'sv. bogher, isi. bógr, ags. boh, bóg

о. s. v., sannolikt med syftning pit nâgot isjöns form eller bild

ning. Jfr Svìnbogeu. Namn pá kroppsdelar ingä till ett замка

stort antal i vara sjönamn; jfl' t. ex. sjönamnen Degerlofven,

Halen, Knon (Klingeln), Ba11, Еды-ваг, Hjäesef, кыш, Mag,

Vâmbsjön m. 11. m. ti. Om ("агата leden se Längen.

Langen 10343” (för 1, 3_7, 9, 14, 16, 22, 25),f`ór 3 ät'ven

logßgen?. __

1) (GS 1 38) Femsjö sn, Västbo 1111 Smâl.

2) (GS 1 Ou38) Bul'seryds su, Västbo hd Smäl.

__ 3) (GS 2 O 38) mellan Gällarydseck Rydaholms sznar,

Ostbo hd Smâl. : шпации, âr 1407 skrifvet Langshylt (SD

NS I). Den fsv. formen har sälunda завет: varit Langer, hva

dan uttalet med akc. 2, som att dömma aftvů. ingângna medde

landen skulle t`órekomma jämte akc. 11, mâste bero pá anslutning

till sjönamnet Kitteln (hvilken sjö är belìigen alldeles intill

Längen). __ __

4) (Hermelin 1809, GS 2 O 38) Fryeleds sn, Ostbo hd

Smäl. : Làngstorp. __

5) (Rogberg о. Ruda s. 305 [1770], GS 2 O 38) Asa ock

Aneboda шпаг, Norrvidingehd Smál. : Làngsryd, âr 1335 skrif

vet Langzrethpck 1337 Lanxryti’.

6) (GS 3 О 38) Lenhofda sn, Uppvidinge 1111 Smäl.

7) (GS 1 36) Lena sn, Kullings hd Vg.

8) (GS 2 О 36) Jersnäs sn, Tveta hd Smal.

9) (Rääf 5: 7) Ryds sn, Ydre hd Og.; kallas äfven

Heetrasjön (ä GS 3 О 36 Hestersjön) : Hester.

10) Samma namn har зыка-1181211 äf\_'_en burits at' den .sjö i

V. Eneby ook Horns smar, Kinds 1111 Og., som à GS 3 O 36

kallas Täftlângen. En vid sjön belägen gärd heter nämligen

швам <- Тег. ‘Langsbodha (eller ‘Langis-~).

11) (Lotter c. 1750, GS 4 0 36) Klm.; ej äterfunnen ä GS.

12-13) (GS 1 V 35), tvä sjöar i Hjärtums sn, Inlands

Torpe hd Boh.

1) Uppgifterna om akc. 1 ook 2 härröra dock frůn olika. personel'.

g) SD IV. Det 51- alltsâ icke personnamnet Lang snm — sásom

Lundgr. Sv. lm. X. 6: 165 шпаге: —— ingâr i detta gärdnamn.

Sfr. [впал/1. XX. I. 24
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__14) (Broocman 2: 711 [1760], GS 2 35) Rìuna. su, Göstrings

hd Og. : Làngsten, Lângebärg. __

__ 15) (Hermelin 1810, GS 3 O 35) Tjärstads su, Kinds hd

Og. : Làngsbo, _I1'.|â.ng1;¢a._.  '_

16) (GS 4-0 35) O. Буде sn, Skärkiuds hd Og. : Längse

rum, är 1356 skrifvet i Lanxrume (SRP nr 259). Det är alltsä

icke personnamue_t_ Lang som ingäl' i detta gärdnamnl.

17) (GS 4 О 35) Hann'ás su, N. Tjusts hd Klm. : Lang

serum.

18) (Langer VGL IV. 11:3; Längen General унцию“ öfv.

Vg. o. 1688, Bergman Vadsbo s. 27 [1757], GS 1 О 34) Lerdala

ook Bin-gs шпаг, Vadsbo bd Vg.

19) (GS 1 V 33) Längseruds sn, Gillbärgs hd Vrml. Sjön

har gifvit ваши ät socknen, hvilken 1540 kallades Lángxrydhg.

20) (GS 2 33) Näsinge su, Чаше hd Boh.

21) (GS 2 О 33; af Lotter c. 1750 [капай Längen, конём

tryckfel) Finuerödja sn, Vadsbo hd Vg., ock Boderna sn, Grim»

Stens hd Nke : Längsbràten, L_Qngsmon, Làngstorp, Längůsen.

22) (Latter c. 1750, GS 1 О 32) Grums su, Grums hd Vrml.

: Làng (jfr gärduamnet Kalf: s_jünumnet Kalfven); af allmogen

kallad Làngsjön. _. _

23) (L. Längen GS 2 O 32) Grythytte sn, Grythytte bärgsL

Vstml.

24) (Lan__dtCarta af Örebro Häradh о. 1688, GS 3 O 32)

Ахти-де sn, OrebrO hd Nke :~ шиты—р, о. äx' 1688 Ьйпввтйгрз,

Làngbyn, о. àr 1688 Làngbyen.

25) (GS 1 V 31) Mangskogs sn, Jösse hd Vrml.

 

26) i sammansättningarna Asp, Шаг, Björk, Björn, Blek,

Bo, Boke, Bor, Böke, Даши, Ek, Er, Far, För, GafveL,

Gas(s)~, Graf, H511-, Hess, Hâ, Id», K1ubb, Kors, Kärr~, Le,

Маг, Me1, M08-, Mjö, Мо-‚ More, Moss, мать, Ner, Nor-,

Norr-, Ok-, Орр-, Or, Orm, Ra, Ведь, Ras, `Riste-, Boss,

Bâ», Rö, Se- (Sid-), Sim, Skir, Skâp, Skärf, 'Skär, Strůf,

Svärd, Säfve, Sör-, Ta.1(1), (Тань) Tarm, Tis, Tjur, To,

1) Jfr Lundgr. Sv. 1m. X. 6: 165.

2) Styffe Un.2 s. 142. (Ни-апатит innehâller ulltsů ìcke ротвоп—

namnet Lang; jfr Lundgr. Sv. lm. X. 6: 165.

3)Е`бг1›1п‹1‹=1веп gs är à Кати skrifven знатны g; en närmnre

nndersöknìng ger dock vid handen, att här värkligen stär Làngs.
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пр, V9-, ‘Танец vie, vi-, Vix», Ye, Åk-, Åmme-, Ат, ö-,

Örlången.

Samtliga de under nr 1-25 omnamnda sjöarna äro långa ock

smala; af '21 dock endast den norra delen, efter hvilken sjön säker

ligen fått nanm. Detsamma gäller de under nr 26 uppräknade

sammansättningarna, kanske med undantag at' ett par med nam

net панацеи, i fråga om hvilka jag också antagit som möj

ligt, att en ombildning at' ett äldre 'Hallungen (= vg.Ha.11un

gen) föreligger. Till grund ligger alltså sv. adj. lång, {шкип

ger, isl. lang-r o. s. v. Samma ord ingår i det icke ovanliga

fno. sjönamnet Langr, nu Langen (Будь NG 1:244, 2:49, 201).

Osammansatta hafva säkerligen en gång namnen varit á dp

svenska sjöar, som kallas Làngstorpssjön (GS 2 Ö 38 "о. 3 Ó

35) : Långstorp (jfr m' 4` 21, 24), Làngserumssjön (2 О 37) :

Lángserum, fsv. Langxrwm (1320) Svenarums sn Smal.1 (jfr nr

16, 17) samt troligen åtskilliga at' de nedan nämnda sjöar, som

nu heta титан, där dock mången gång sammansättningen

också kan vara urgammal. -

Adj. lång ingår för ату bl. а. i följande sjönarnn: Läng

ban, -björken, -bogen, тат, -halen, -ha1men, -halsen, -malmen,

-'nälen, -rammen, -svan, -tarmen, туш-ед, -tögen; vidare i Lång

sjön`’, Làngasjöß, Láng(e)tjärn4, Làng(e)vattnetï‘, Làngträsk“,

Làng(e)göl7. _Ett sjönamn Långasjö ingår äfven i namnet Långasjö

sjön (GS 3 О 39). Denna lista kan kompletteras medelst de i

Sv. postortlex. s. 308 (1894) uppräknade gårdnamnen Långsjö,

l) SD 3: 463. Personnamnet Lang ingår icke i detta namn; jfr

Lundgren Sv. 1m. X. 6: 165.

2)Gs2040,3040,1039,1V38,1038,1v364ggr,

036,30362ggr,1v35,30353ggr.20343ggr,4òa4,

vas,aòaßsggr,40333ggr,50334ggr,2032,4032,

Ó3228gr.60322ggr,3031,4031,50314ggr,60

12ggr,5Ö302ggr.

3)Gs2ò405ggf,ßò405ggr,1v382ggr,1037.

iver,ivsslrggf,1va4,2v344ggr,zoa4,

1v3315ggr,2v335ggr,1v3214ggr,2v324ggr,2ò

3‚1\7311133т‚2\7313351'‚105319831‘,

20317ggn30316ggr.

-")Gs1v36,2v364ggr.1v35,2v353ggr,2v34

1v32,2v32,3031.

6)Gs6033,60322ggr.

2 40,30402ддд3038.
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af шика dock fiera just то ышаае af här (от nämnda 336

namn. Dock kan man ìcke таи vidal-e (ага löl“ Мёдом, att de

nsv. gärdnamnen pä -sjö förutsätta fsv. formel' pá -sien r'átt

ofta äro de näml'ìgen ombildningar af namn pá -eli eller ¢. —

De flästa sjöar, som nu [канав Làngsjön, torde i ш. hetat

Langasiß, nom. Lange sie; Мг t. ех. t'sv. Longesiö (1456)1, nu

Lângasjö sn, Konga 11d Kbgs l., ä.ns\'. Longesiö (1562)? Tuna

sn Папаша ш. ii.

Den tsv. formen at' här anfórda osammansatta наши har i

de allra tiästa fall тат Langer: detta ädagalägges af шаш

uppgit'ternas ock gârdnamnens samfällda vittnesbörd. Ett Гну.

sjönamn Langer är för öfrigt uppvisat (se n1' 18); jfr fsv. gärd

namnet i ekelang (SD 1: 545 fr. 1279), nu Eklángen vid sjön

Eklângen. De frân о. 1688 belagda gârdnamnen Längstorp ock

Làngby(n) visa för nr 24 hän pä en växling ’Langer ock ~Lange.

Det bör anrnärkas, att gârdarna äro belägna vid olika ändar

af sjön.

Мота“: betydelse llafva: поташ-п (GS 2 V 34 08181.) —

jfr no. ‘álfnamnet Korte. (Вуз-11 Pcrsonn. s. 168) —- ock fda.

skam a Himle hd Hall.3 (z fda. skamber, isl. skemmr Жоп’).

Det är slutligen tänkbart, att vi i nägon eller nůgra af

sammnnsättningarna med -lângen ha att söka motsvarigheter

till de mänga. germ. adj. pá -lang säsom andlang, upplang о. d.,

i bvilkas senal'e led Sievers Festgruss an Böhtlingk ss. 110—113

ser ett uttryek for riktniugsbegreppet; jfr framlöl' allt de at'

Ehrismann РВВ 18: 234 efter BUCK citerade »Hurnameuf sâsom

fht. певиц; ’ein аскет, der an einem feldwege hinstreckt’.

Lângflöta (Решет s. 11 [1773]) Vrml., genomfiuten af

Retna älf; mig för быт: obekant. Se пата.

Lànggarn skall enligt Dybeck Sv. Runnrk. 1: 12 ha varit nam

net pá en numera urtappad sjö vid Lân'ggarnby (eller Lánggarnö)

i “тёща sn, Trögds hd Uppl. Om sä "ат fallet, är detta

namn säkerligen att fatta som en ellips ur ett ‘шипы-пацан,

jfr sjönamnen (наймет, Knabbarpen о. s. v. Det lakarni, som

uppträder â en runstensinskrift, antört at' Bugge-Brate Ваш.

s. 127. har säkerligen icke afseende pä sjön, utan pä en sä be

l) Styiïe Un.2 s. 166.

2) Erik XIVIs nämnds dombok в. 67.

s) Valdemar IIzs jordeb. (Schlyt. VGL s. 591).
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nämnd by eller 6. Afledningen -garn har sannolikt betytt ’holme`

l. dyl.; se härom närmare under Angnrn.

Lànghalen, Öfre ock Nedre, logßhaün (»1ângharn», d. v. s.

щ) (Lánghaln GS 1 V 32), на smů. sjöar i Gillbarga` sn, Gill

bärgs hd Vrml. Om senare leden, fsv. hali ’svans, stjärf,

se Halen, om förra Längen. Namnet har älst ásyftat sjön Nedre

Lânghalen.

Lánghalmen logßhalîmen (Lignell 2: 76, GS 1 V 34; af

Hermelin 1808 kallad Lánghalsvattnet), mycket Шла ock smal

sjö i Odeborgs sn, Valbo hd Dalsl. Senare leden 511- fsv. Шитье:

1n., isl. halmr, fsax. ty. helm 0. s. v. i betydelsen 'halmsträ’,

hvilken förekommer i fsv., men i nsv. 6.1- försvnnnen. Om förra

leden se Längen. Namnet kan dock innehâlla Ordet шпалам,

t'sv. langhalmber, hvilket emellertid har kollektiv betydelse. I

fràga om betydelse jt'r зги-111113011 samt det sannolikt besläktade

Halmten.__ I den at' HERMELIN anförda formen Länghalsvattnet

har m bortfallit i konsonantgrupp.

Lànghalsen logßhalZsen (изнывала) (_Sudermanl. [kai-ta]

1625, _Blaeu 2: 21 [1663], Tuneld s. 58 [1741], Hermelin 1804,

GS 4 O 33 o. s. v.), láng, smal samt för öfrigt egendomligt

bildad sjö i Blacksta, Bettna ш. Н. sznar, Oppunda hd Sdml.

Namnet har redan ai' Bergström Sdml. ortnamn s. 15 l'örts till

sv. hals. Detta 0rd synes i âtskilliga gamla ortnamn uppträda

i den öfverförda betydelsen ’smalaste delen af en vik, ett sund’

eller ’trángt vattendrag i allmänhet’; jfr ‘шпицем (Hälsingör,

Halsingborg о. s. v.)1. I Norge användes motsvarande ord i ort

namn för att beteckna lägre höjder, som skilja tvâ. dalar, ock

om smala jordstycken mellan tvâ vattendrag eller mellan klipper?.

Af samma ord äro äfven namnen нищал-п (GS V 32) ock Hals

fjärden (till Ostersjön) bildade. Om пиши pà kroppsdelar säsom

ingäende i vára> sjönamn se t. ex. Degerlofven samt öfversikten.

Med det här ifrágavarande är sjönamnet Strupen närmast 36111

fórligt. För öfrigt erinras om de nyss nämnda ock analogt

bildade sjönamnen Làngbogen, Lânghalen samt det till betydel

sen dock osäkra Làngrammen. Om löl-ra leden se Längen.

Lángmalmen logßmalilmen (GS 4 O 36), läng ock smal

sjö i Gladhammars sn, S. Tjusts hd Klm. Râdande jordmäneni

l) Se-Läñier Ark. 10: 168, Kossinna IF 7: 286 noten.

2) Se närrnare Будь NG Indl. s. 53.
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socknen äl' sand; jfr äfven det vid stranden belägna Slätemo.

Grundordet är fsv. malmber i betydelsen ’sand, sandfált о. d.’

I vissa andra af samma ord bildade sjönamn ingàr betydelseu

’malm (Дань, koppar- 0. s. v.)’. Se utfórligare пашен, мышце“

(Samt Längen).

`Làngnälen har utan tvifvel varit namnet pá den 1 Guunilbo

su, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml., belìîgna Шива ook `11111111

smala sjö, som â GS 3 О 31 kallas Làngnälusjön, men af all

mogen маршами, efter' gärden Längnäla. Detta gäl'dnamn

skrifves àr 1571 Вова-1111119, пешек I fräga om skrifningen

папе, nu Näla, má jämföras de 1 samma urkuud Fórekommande

formerna Flenne, nu Flena (sà äfven äl- 15392), Rölle, nu Rôle.

Detta Näla. âtergâr pá ett äldre Nœrpa = Nerda 15392. 621111

namnetV anser jag vara bildet af sjönamuet säsom t. ex. Glottra,

Malena, Rägna, Veekla 0. s. v. af (Ломает, Malsnan, Rägnaren,

Veokeln. Sjön hal' alltsä hefat ‘нагрет е11ег ‘Петре, hvilket.

пашп utvccklats till Шива, sâ som ocksä sjön kallas af Gran

s. 5073. Formen pá sjön är längsmal som pà den uppl. sjön

канадец (пах-111113911) ock den sdml. sjö, som kallas шпал.

Liksom värt юнец utgär Nälingen (Nm-dingen) bevisligeu t'ràn

en fsv. stam nearly; det är mycket troligt, att äfven namnet ä

den sdml. sjön har samma ursprung. Under Жнец ock Nälingen

har stammen fórklarats som betydande ’smaL träng о. d.’; se

närmare desea art. __

Làngrammen logßranflmen (Hermelin 1818, GS 4 О 36),

lâng oek smal sjö i Hallingsbärgs sn, S. Tjusts hd Klm. Vid

stranden ligger gärden Ramnegärde, fsv. Bampnagerdhe (SRP

nr 1012 frân 1371), hvars namn tyder pá att sjönamuet i шаге

rider varit osammansatt ock lytt ‘Bampne. Detta är en айва

ning af fsv. ram, isl. шаги ‘110111’ med betydelseu ’korpsjön’.

Senate leden är väl sälnnda samma ord, som ingär i sjönamnet

Remmen (N. Tjust); se nä'rmare d. о. (samt Lingen).

Lal'llgsvan logßsvsŕn (Tuneld s. 82 [1741]. Grau s. 507 [1754],

GS 3 О 31 о. s. к), läng ock stor 11361811111113111111121151-3311111'331.

Vstml., nära sjön Lillsvan; se für öfrigt Längen ook Этап.

1) Forssell Sverige 1.571, s. 83.

2) Ве11аш‘1ег 62.

з) Det ¿ir sjâilfklart — syues mig —— att GRAU värkligen àsyftar

denne. sjö.
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Làngtarmen logßtargmen (GS 5 Ö 32), lâng ock smal fjärd

af Mälaren i Färentuna ш. 11. sznar, Färentuna hd Uppl. Se

Längen ock Tannen ock jfr Tal'rnlängen. _

визитер 103311111’1-11 (Làngtvären Lotter с. 1750; 11155113

tvärn GS 3 О 33), lâng sjö i Rägna sn, Finspânga läns hd Og.,

vid sjön наивными; se Längen ock Tvären. Jl'r det skànska

gärdnamnet fda. Магнитики-11 (1414 enl. SD NS 2: 855), nu

Stora Tvären, Bjäresjö ock Hedeskoga шпаг.

Làngtögennlogßtöggen (Radlolï 1: 228 [1804], Thani Sthm

s. 239, GS 6 О 31) Bro sn, Bro skeppslag Uppl.; kallas af

RADLOFF en insjö, men at“ TEAM »en smal ock milslâng ijärd»

af Saltsjön. Den benämnes af allmogen vanligen панд-1653611.

Namnet Làngtögen motsvarar möjligen ett riksspràkligt 'Läng

швец. 'reg heter nämligen i det angränsande Vätömälet teg, ràg

reg о. s. v.1, ook det 'air kanske detta ö-liknande ljud som gifvit

upphoi' till skrifningen med ö. Ordet är bildat af stammen tog

i t. ex. sv. dial. шве п. ’dragstäng о. d.’ (Rz s. 740), sv. tág

’rep’, isl. tog n. ds., motsvarande ty. zug : got. tiuhan ‘агава’

o. s. v. Naturligtvìs kan man dock äfven tänka. pá den 911311115

l'orm tau5, som ingär i det med tog likbetydande isl. 12115311

ags. téag f. ’band, kedjâf, isl. taumr, sv. töm (‹— tau5nmá).

En ntf`órligare uttalsuppgift skulle här каппа häfva osäkerheten.

Hurusomhälst har namnet hetydelsen ’längdragen längstrâket

l. dyl.' Jfr t. ex. Strůken.

Läen läńen (Läjen Lotter c. 1750; Läen Hermelin 1809,

GS 3 О 39; Läsiö Rogberg o. Ruda s. 232 [1770]), icke obe

tydlig sjö i Hofmantorps ock Ljnders sznar, Konga hd, Ekebärga

sn, Uppvìdinge hd о. s. v. Smâl. : Lässebo (är 1741 skrifvet

Läsbo2 ock är 1770 Läsebos), Läshult. Genom sjön iiyter

Lässeboán, hvilken Води-1111611 kallav Läànß. Pá grund 111336

namnets enstafvighetsakcent fár man antaga, att än erhállit sitt

наши al' sjön; 31'1' analoga fall under Alster-n, Fryken. Emellertid

kan ju Läsbo äi'ven utgà frän ett ‘Lœisbodha, af ett sjönamn

'Lœir, som Роге en regelbunden aiiedning af ett änamn Lœa.

Sjönamnets enstat'vighetsakcent тоге 1 sà fall oursprunglig sà

som i Dofvern (<- fsv. Duwir). Ordet innehàller en fsv. stam

 

1) Sclmgcrström Sv. 1m. II. 4: 16.

l) Tuneld s. 143 (1741). з) Rog-berg o. Ruda s. 232.
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lâ. I den hos Ьоттвв förekommande formen Läjen uppträder

möjligen ett (dialektiskt) hiatusfyllande Низкой.

Det kan ej med säkerhet afgöras, om namnet har sitt ur

sprung i fsv. 1œ n. ’lä’, motsvarande isl. hlé, eller i ett adj. fsv.

'1œ(r) = isl. hláar ’ljum, mild’ (jfr Lyen). Dà den senare formen

icke är капа i sv., ат jag emellertid böjd för den îörra utvägen

att förklara namnet. Samma betydelse uppträder möjligen i

надо: eller nâgra af de under Lyen anŕörda namnen pá Ly,

om de nämligen böra. ställas till fsv. 1y ’skydd' (+- ’h1iuja, af

ledning af det ‘Щепа, som ligger till grund för lee, hle'l).

Samma. ord ingâr i Läbodasjön (GS 3 О 31) Vstml., hvilket

Зад anser туба pá ett fsv. tvästafvigt ‘Laeeg vidarre i sjönamnet

Làsen Säfsens sn Dal. (<- 'Läsjön, jfr выяви о. 5. V.) samt i

isl. Hlésey, da. Lœasöî.

Lägerll l. Lägeln l. Идет, Östra 00k Västra, läjajerzn

l. 1äj3jen28 (Lesern Letter c. 1750, Broocman 2: 63. 65 [1760];

Lagern GS 3 О 36; Läjern Hermelin 1810, Ridderstad Osterg.

1: 411; Läijern Tham Link. s. 1019; Lägeln Rääf 5: 2, Ridder

stad auf. st.; Lejeln Broocman 2: 63 [1760]; Lögarn Lex. 7: 469,

felaktigü)z На galìSkß. ańsenliga sjöar i V. Ryds m. ñ. sznar,

Ydre hd Og., V. Lägern pá gränsen till Askeryds sn, N. Vedbo

hd Smâl. Vid stranden :if V. Lägern ligger gäl'den извел-пав

eller Lädernäs, hvilket namn âr 1380 skl'efs lœghœrnœsä, ár 1401

Lœghranœs“, 1466 Laagernœse (quern) 7, 1474 lœgherneezs, 1500

щади-теза, (qwœrnf. Sjönamnet ingâr äfven i fsv. Lœgarbo

чаша (1389)9 00k Lœgherbowadha (1446)”, Lœgherboouadhaw,

säsom пашен kring sjöarna kallades, nu Lägerbobygden 9.

1) Jfr förhàllandet mellan isl. hay ock hé.; se Hellqu. Ark. 7: 30»

2) Isl. Hlér i Helgesagan är ett p15. grund af detta namn upp

konstruerat eponym; se Bugge Ark. 17: 45 noten.

3) Om uttalet samt ordets ortograů se för öfrigt Allvin Mo s. 48 noten.

4) Reden J. Laurenius Diss. de Ydria 1736 skrifvcr namnet Lógarn

eck sammanställer det med det gamin namnet pá Mälaren (se Lögaren);

jfr Вани Sven rikes hist. l: 94.

5) Enl. handling aftryckt hos Rääf 1: 184.

6) SD NS I.

7) Vadst. kl. jordeb. s. 116; se äfven s. 118.

В) Rääf 1: 272.

9) Rääf 1: 200, 248; sfyfre Un., 5. 191.

10) Vader. kl. jordeb. s. 113.
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Man synes sâlunda ha att ища frân ett i'sv. 'Leeghir; doek tycks

det mig i за fall egendomligt, att ej Юта leden i de ofvan an

tördasjönamnen slutar pá s.

O. Lägern bar i allmänhet böglänta stränder, den andra

sjön doek ännu bögrel. Jag antager, att sjöarna {ёж namn pä.

grund at' att de äro lägt belägna, ock att sâlunda {за 'la'eghir

är en afledning medelst вин“. -ia af adj. lägher, som betyder

Чёт liggande’. isl. lágr, af ватта slag som т. Lyghnir (se

Lygnern) z lughn, ‘Bœllir (Se Bällen) : balder, fno. Lyfsir : ljòss

(det senare dock snarast genom förmedling af ett älfnamn).

Möjligt är ju ìifven, att i этапе‘: ett fsv. adj. ‘lsegher = isl. le'egr

är grundordet, snai-ast dâ. i en betydelse ’som ligger тайна)’; jfr

isl. шве n. ’vindsstilla’2, laagje. ’lugna’. Dock föredrager jag

den förstnämnda tolkningen ock jämför det fno. önamnet Lágß,

jtl. gäl'dnamnet Leijden (1566) : isl. laiagö f. ’en lägt liggende

plats’, sv. dial. Шва ’lâgt liggande äng о. d.’4 samt de af ett

fsv. leegi afledda ortnamn, (Шт ordet synes afse sänkning eller

fördjnpning i terrängenô. Möjligen bör till betydelsen sjö

namnet Nyen jämföras. -En motsatt betydelse hafva de under

0pp, Upp- anförda sjönamnen. I alla шпате: är sjönamnet.

bildat at' en afijudsform till den rot, som ingär i v. ligga, ieu.

‘изгиб, bvartill släktingar antîiras hos Prellwitz Et. wb. under

)dj/_311. -— FSV. ‘Lœghin

Lästern (Hermelin 1804) Lästringe sn, Rönö hd Sdml. Sjön

synes _ ätminstone indirekt _ ha gifvit socknen dess namn,

ár 1408 skl'ifvet Lœstrunge (SD NS 2: 67). Detta utgär snai'ast

frân en germansk stam шпиц, som möjligen är besläktad med

шт. lise ’leise'; i fräga om afiedningen kunna Alster-n, зашел-п

ock Пишет jämfóras. швеи-пиве förbâller sig till Lästern som

nsv. выпивке till det Тау. namnet pä Bolmân eller sjön Bolmen

Smäl., som Fyllinge till {за änamnet Fulda, nu Fylleàn (se

Fnllhöfden), som Тет. Skutunge Uppl. till det ГМ. namnet pä

Skután, som fsv. [Ты-пиве, Ytringe till sjönamnet Uttran, som

“у. Ortnamnen Bodungen, Madelungen, Thyrungen till Нод

1) Tham Link. s. 17; jfr auf. arb. s. 1020.

il) Alvfssmál v. 22, GrógalÖr v. 11('?). Om ordet se dock Wadstein

Ark. 15: 165.

з) Rygh NG 1: 263, Sn. E. 4) Nordlander Sv. lm. XV. 2: 4.

5) Л:- Rygh NG Indl. s. 29, 1: 305.
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namnen Bode, Madel ook Thyra o. s. v. Stnndom, men icke

säkert alltid ha dessa ortnamn närmast atletts af släktnamn,

alltsä. kan Lœstrunge egentligen betyda ’Lästrungarnas, männens

frän sjön Lästern gârd eller` by’. I alla händelser har säkert

Еву. Nerdungn ook Nœrdingia hundal'e Штат af sjönamnet

Närdingen (se art. nedan). пап-111113111 betyder ’männens frân

Närdingen’. Jfr isl. Alpt, Borg, Breiöflröingar, Breiövikingar

о. s. v.

Lödde à, Se Jildau.

Löf, Stora. ook Lilla., löv? (Cederström Vrml. fiskev. nr 2050,

2051) Trankils sn, Nordmarks hd Vrml. Namnet hör sannolikt

till det i namn pá nordiska vattendrag synnerligen пища

sv. löf, fsv. lov, isl. lauf n. I Norge finnas spär af ett fjord

пиши ьаиш- ook ett sjönamn Loyńr (se Будь NG IV. 1: 152).

башка ofta uppträder där äfven älfnamnet Láuva, fno. Laura

’löfálfven’1. Af summa ord kommer äfven sjönamnet Lötfsjöns,

штат (GS 2 V 32), Löfvattnet (_1 V 31), панды (4 О 35).

Se äfven Lüften.

Löfsjön, Se Löf. ' _.

Löften löfaten2 (Rogberg o. Ruda s. 209 [1770], GS 3 О 39)

Ljudel's ook Längasjö ssnar, Konga hd Smäl. Ett änamn 'Larra

bör kanskc l'örutsättes For den á i (Ишиас, Idala ос]; Frillesàs

шпаг Hall., som nu капая Loman. Nägon гага, efter hvilken

den каппа: uppkallas, är mig icke bekant; däremot finnes i

Stràvalla sn näl'n àn ett Löftabro, пунш пашп äl' bildnt med

änamnet som första sammansättningsled. Stammen synes vara

densamma som i no. штатам Laftinga., hvilket äfven ingůr i ett

gàrdnamn, som 1668 skrefs Latftingsmoen (Будь NG IV. 1: 22)’.

Annu närmare i l'ormellt afseende stär no. gärdnamnet Letten,

nttalat laine, bvilket är det af v. мира bildade no. lay-pt f..

här sannolikt i betydelsen ’lobebane, glidebane (t. ex. för

timmer)’ (Будь NG IV. 1: 50). Det är dock naturligtvis os'ákert,

om sjönamnet bör identifìeras med detta gârdnamn i just ценна

betydele, ehurnväl det är sannolikt, att stammen i de báda

namneu är densamma. Man kunde шика sig ett af ett älf'namn
 

l) Se нуди NG 2: 295, 339, Elven. s. 140.

2) Gs 2 ò 33 2 ggf, 1 v se, з ò 36,2 v 34, 5 ó 33 2 ggf,

1 V 32,1032,1v 312 ggf, 1 ò 31.

3) Jfr äfven Будь Elven. s. 152.
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‘Lupa bildat sjönamn ‘Царю; 1 frâga om denna stam i vattendrags

namn se Mntlöpen. Man kunde i detta sammanhang äfven erinra

om det fht. ortnamnet Lautïtinpach, ant'ört af Förstem. 2: 744.

Afiedningen 1 ‘ворье vore densamma somi sjönamnen Gulten,

Halmten, Multen o. s. v. Föga sannolikt 111- däremot, att sjö

namnet bör bärledas ur det i namn pa nordiska vattendrag

synnerligen шпица sv. löf (se närmare Löf), snarast i sà fall

genom förmedling af ett numera försvunnet ält'namn 'Leva =

fno. Laufa, 110. Lauva ’löiälfven’, hvilket i Norge Завязка ofta

fore-kommer. Om nu emellertid Löften är en utbildning at' ett

fsv. ält'namn ‘вора, förhäller sig det förra till det senare som

namnet ä sjön Östen till Ösan (i förbindelse med sjön stäende á).

_ Med tanke pá sjönamnet Barken kunde nägon vilja ställa

ordet till ett för öt'rigt i de nordiska spräken icke uppvisat 'left,

isl. ’1auft, motsvarande f'ht. louft ’bark, bast'l; doek “Штабе

en dylik etymologi allttör mycket i luften. _ Fsv. 'L¢fte.

Lögaren är, sâsom redan Вши SSL 2: 145 n1. 11. sett, en

genom missförständ af svenska öfversättare uppkommen 1151

vridniug at' den bos STURLUsoN uppträdande benämnìngen pá

Mälm'en, Баш-11111, LQgrinn, äfven Skrifvet Loginn, Lauginn,

dat. (1') Leginum, d. v. s. best. form at' isl. lqgr, hvarom ut

förligare afbandlats under Laggaren. En stam laug- (: laug f.

’bad, badvatten’) ingär (Штаты 1 110. sjönamnet Langen (Буди

NG Indl. s. 64, jfr samma förf. Elven. s. 139). Frän Sverge har

jag antecknat Lögesjön (GS 1 V 33) ock tvä Lögtvjärn?, alla tre

frän Vrml. ock выпада utan tvifvel att sammanhâlla med de

no. namnen. Den fsv. formen bar varit мешаем о. s. v. = gal-d

namnet Lögasiöö (1500) Lekeryds sn, Tveta bd Smäl.3 Men

intet som hälst skäl finnes att söka en sůdan stam 1 namnet Lö

garen, hvilket är ett appellativ med Samma betydelse som sjö

namnet Vättern о. s. v. _ För kuriositetens skull mä. nämnas,

att J. WILDE ock PERINGSKIÖLD härleda namnet (Lögern) ur det

isl. mytiska namnet Loge* ock :iter andra af ty. 1an ’1|1gn’ ock

 

1) Detta är själft en dentalafiedning af den i sv. lof föreliggande

stammen; se Hirt Ablaut s. 135.

2) GS 1 V 32, 2 V 31.

3) Vadst. k1. jordeb. s. 88. _ Besläktade fht.ortna1nn finnas hos

Förstem. 2: 945.

4) Dalin Svea rikes hist. 1: 76.
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ett gam ’sjö’1. Slutligen 11111 hänvisas till Пнем, där en gammal

hypotes ornnämnes, enligt hvilken i Gefionssagan ieke Mälaren,

ntan Vänern äsyt'tats.

Löglml'ell, se Lygnern.

Ьбпегп lösneren l. lö4nern (Loöne VGL IV. 11: 3, 1 hdskr.

L N Lodhenœ; Lönnern Tuneld [II] 5: 15l [1790], Lindskog

5: 240 [1816], GS 1 O 36; Lönern Lex. 5: 429) Fìñereds 0011

Kylingareds smal', Redvägs hd Vg.:Lönnarp. Om nu det i

VGL IV anlörda Loöne värkligen äsyftar sjön Lönern ook ej

Lonen, hvarom se närmare under detta ord, ha vi i den fsv.

formen en säker utgängspunkt t'ör bedömmandet at' detta namn.

Med afseende pá bildningen al' det likaledes i VGL IV 0m

nämnda sjönamnet вид-окне, Strukni, nu Stràken, närmastjäm

t'örligt. Afven erinras 0m sjönamnet Boren, hvilket i ortnamnet

Ekebyborna är 1336 lyder Borin 0011 Borne. Sannolikt i'öre

ligga här tre sjönamnsbildningar pá ett sut'fixalt -in, hvilket

icke fâr betraktas som den snfñgerade artikeln. Om formerna

pâ. -ne, -ni äro n-stamsutvidgningar eller dat. sg. af a-stammar,

kan ej afgöras. I senal'e fallet har formen Lönern utgätt frän

en dylik oblik kasns, hvarpä mänga exempel ofvan anförts.

Detta ‘Lopin eller Lopne torde böra ställas till det t'sv.

adj. lobin, lupen, sv. 1uden, hvars motsvarighet i isl. äfven

betyder ’gräsbevuxelf (Fnz) : 1е11. ludh Чипа"; jl'r ty. dial. lodern

’yppig wachsen’, fht. lota ’schössling’2. Samma vattendragsnamn

Lodhne ingär utan tvifvel 1 fsv. Lodhnauadh (SRP nr 26:22

l'rän 1392) Trögds hd Uppl. samt i fno. Loönakjçrr, nu Lönne

кап, gard 1 Sotenäs hd Bohß. Om själländska ortnamu, som

inuehálla adj. lodden (= 151. loöin), se Madsen AfnO 1863, s. 303.

Hit kan man äfven föra. sjönamnen Lonnen, Lâdìngen samt

Ludden, det senare at' sv. ludd, hvilket natul'ligtvis är besläktat

med isl. loöìnn4. Betydelsen ál- ungefár densamma som i det

vanliga sjönamnet Grässjön (se мизинцев); jl'r ät'ven (iron,

Grosken.

Frän betydelsens synpunkt mera tilltalande pá grund af de

synnerligen manga analogier, som erbjuda sig, vore visserligen

1) Lex. 5: 148. 2) Kluge Et. wb:6 under lodern.

3) Anfört af Holmberg Boh.2 2: 126.

4) Bugge Ark. 10: 105 o. s. v.
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att fora det säkerligen urgamla uamnet Loöne till ieu. V leut,

lut i lit. lutis ’storm’, lutingßs ’stormig', gr. loam. ’raseri’

(+- ‘111115) ~ fslav. ljum. ’grym o. 1111; men denna ordgrupp äl'

för öfrigt, sä vitt jag vet, ej Юты-311111 inom det germanska

sprâlromrädet.

Afvenledes kunde man i den fsv. sjönamnsstammen lodh

ñnna en motsvarighet till stammen i 111611.11011папше11Ьи1-ёуё,

Lut-ösa, hvilka sannolikt inuehfllla ett subst. lutä, ir. 10th f.

’smuts, träsk’2.

Utvecklingen af fsv. Loöne till Lönern har snnnolikt försig~

gátt under anslutning till trädnamnet lönn, hvilket enlìgt upp

gift i trakten heter lön, sä mycket lättare som sjön, hvilken

skildras som synnerligen naturskön. är omgifven af löfskogs

klädda stränder, ä hvilka (vid den södra ändan) äfven lönnen

förekommer. Möjligen har ombildningen först ägt rum i 53111

namnet Lönnarp; jag ищет nämligen för gifvet, att äfven detta

innehâller det gamla sjönamnet Loöne ook ej är sammansatt

med trädnamnet lönn. Jfr det förut nämnda bohuslììnska 3111-11

namnet Lönnekärr <- fno. LoönakjQrr. __

Löningen lößnivtien2 (Widegren 327 [1829], GS 2 О 35),

liten sjö i Ekeby 311, Göstrings hd Og. Ordet kommer väl af

trädnamnet lönn, пни-1111311 väl namnen Lönnsjön (Uppl., Tham

Ups. s. 10), Lönesjön (GS 1 V 38 Hall.) ook Lönntjärn (1 V

32 Vrml.) äro sammansatta. 1 sà fall тоге bilduingen analog

med sjönamnet Eningen. '

Löp, 1111’- ook sjöuamnsstam, se Matlöpen.

Ъёгец lö“ren eller lö4rn (Hermelin 1804, Т11а111 Nyk. s. 18,

GS 4 О 33) Floda sn, Oppuuda hd Sdml. : Lörstorp. Namnet

innehällel' sannolikt en omljudsform af den fsv. vattendragsstam

Lor, som uppvisats under Loren. Snarast. har än, som Hyter

genom sjön, hetat ’Lora, hvaraf Lorir är en ;aafledning. Lörs

Игр har i sâ fall i fsv. tid kallats ‘Larispox-P, ock enstafvighets»

akcenten i sjönamuet beror dâ pá senate akcentförskjutuing;

jfr t. ex. поп/911110 fsv. Вши-3110111). Dock äro ä-fven andra

möjligheter tänkbaraß.

1) Л: Bernokor IF 10: 153.

2) Jfr Holder Асе“. sprachsch. 2: 351 f.

3) Har sjön hetat ‘1101111- ock gůrden ‘Lopirslìorpî'



384 нвьшшзт, sroxaus. XX. l

-lösen, at' adj. lös, fsv. les, isl. lauss o. s. v.. ingår i sjö

namnen Botten-, Dag, Fisk-, Пить, Pors-, Vasslösen; se d. 0.

Madkroken masdkroflken, at' allmogen vanligast uttalat

тазы-отец (Madekroken Romans karta [1689]1; Makroken

Lotter c. 1750, jfr ofvan: Мани-011611 Rogberg 0. Ruda s. 272

[1770], Hermelin 1809, Sköldberg s. 115, Wieselgren :2: 881:

Madkroken Lex. 6: 102, GS 3 0 38), stor sjö i Sjösås ock Notte

bäc-ks шпаг, 'Uppvidinge hd Smål. Att dömma af den älst

uppvisade formen skulle första sammansättningsleden vara sv.

ma(d) f. ‘валы, jämnt ängsfält som öfversv'ammas af vårflod;

Кап-31115’, fda. map? 'mad, sank mark’ Sk. L., mht. mate, matte

'äng', motsvarande ett urgerm. ‘шарф ock stående i индиан

förhållande till ags. ma'ep, gen. ma'edwe, eng. meadow 'äng', af

samma rot som det på annat satt bildade fht. шёл (ty. щам f.).

ags. maèö n."2 Om emellertid sv. mad ingår i ordet, torde detta

vara i den äldre bet. Жив’, som de västgerm. språken uppvisa.

Jag antar detta icke därför att _ enligt uppgift —— numera

inga mader (й modern sv. mening) förekomma kring sjön, åt

minstone i dess omedelbara närhet, utan därför att namnet sanno

likt uppkommit på en tid, då betydelsen 'kärräng icke ännu

utvecklats. För att nu namnet värkligen är bildat af sv. mad,

kunde den omstândigheten tala, att detta ord hufvndsakligen

(eller uteslutande'šfl) förekommer i Götaland, iall synnerhet i Smål.

Med mad sammansatta sjönamn känner jag blott fyra: Made

sjön (GS 3 0 39) : Madesjö i Madesjö sn Klm., hvilken socken

under medeltiden hette мамаш‘, alltså ett gammalt sjönamn;

vidare Madsjön (1 V 36) Vg. samt i Tosjö su Skå.5, Ища-61911

(3 О 40) Blek. ock мамаш (1 V 36) Vg. Af samma ord kunde

möjligen fsv. мышце, маапппвеб, nu Muang, Baltaks sn Vg.,

härledas; dock är det väl sannolikast att här såsom i de fl'ásta.

fsv. namn på -ing, -unge ett patronymikum ingår; se Hellqu.

Sv. ortn. på inge?. Slutligen äro åtskilliga skånska ortnamn

l) Enligt “Паевых-си '2: 881.

2) Om de båda orden se närmare Kluge Et. wb. under маца

ock Matte.

s) Rz s. 423 uppger dock, att det är »allmäntu jag känner detl

emellertid ej från Svealand.

4) Styffe Un.2 s. 179. 5) Falkm. s. '73.

6) SRP nr 2729 o. s. v. 7) Göteb. högsk. årsskr. 1905.
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bildade af samma ordl. Jfr äfven fht. Майнца, Madibaeh, [тают

Förstem. 2: 965.

Hvad som emellertid trots allt talar emot en härledning at'

sjönamnet från sv. mad, är den omständigheten, att man, därest

värkligen detta ord här inginge, hade svårt att förklara den

senare sammansättningsleden. Det ser därför ut, som om vi

redan i den alst uppvisade formen hade en folketymologisk om

bildning af det namn Matkroken, hvilket senare uppträder-i

litteraturen. Vare sig denna form beror på folketymologi eller

ej, har enligt min mening namnet afseende därpå, att. i sjön

fångats »stor ock fet braxenfi. Sjön skall enligt uppgift ännu

vara en god tisksjöß. Emellertid må framhållas, att namnet

sannolikt ursprungligen tillkommit blott en del af sjön, kanske

något särskilt utmärkt fiskeställe. Såsom flera gånger påpekats,

ha namn på större vattendrag, bärgsträokningar o. d. älst åsyftat

något mindre parti däraf ock sedermera öfverflyttats på hela om

rådet. Jag erinrar särskilt om det (пандам Manu-eken (Реп-ввёз

sn), namn på en refvel, om hvilken Linne 01. resa s. 113 meddelar,

att han fått den uppgiften, att refveln kallades så at' sin figur ock

»den båtnad, folket haft i forna tider af de olyckade kvarlefvor,

då strandade skepp (tör hända) af höndren plundrades». Idetta

sammanhang må inskjutas den anmärkningen, att i no. ett ord

matkrok finnes, som betyder 'en som er flink til at forsyne

sig' Aas. Goda analogier äro för öfrigt sockennamnet Маша:

(så redan 1568), som enligt Nordlander Sv. turisttör. årsskr.

1898, s. 99 f. задев ha fått sitt namn af en fiskrik чёт, samt

Matforsen i Зашита‘, hvilken af samme forf. antages vara

uppkallad efter det präktiga laxfiske, som där finnes. Liknande

orsak ligger' nog äfven till grund för sjönamneu Maten, Mat

byttan, Matlången, Matlöpen; jfr äfven Matfors, bruk iMedel

pad, щами, hamn i Blek. I Norge finnas tämligen många

namn, som synas böra förklaras på analogt sätt; särskilt {дёш

namnet Matbrøndene, som enligt Будь NG 3: 224 har afseende

på. det fiske, som där bedrifvits. Från Tyskland erinras om

1) Se Falkm. s. 72 f.; dock sannolikt icke alla där anförda. Jfr

äfven AfnO 1863, s. 229.

2) Rogberg o. Buda s. 272 (1770).

3) Enligt en annan uppgift är dock detta icke fallet.

4) Matforssen 1556.
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det fht. ortnamnet мавром, hvars samhörighet med fht. ma:

’cibus' Förstem. 2: 1009 dock är nägot böjd att betvitla. En

[Пышме betydelse fórekommer äfven i sjönamnet Fatburen.

Áfvenledes má nämnas, att pil grund afdet ypperliga braxenlisket

sjön Misteln ocksâ kallats Herr-Öknas visthus. Samma tanke

gäng ligger till grund för sjönamnet Nyttingen ock möjligen

äfven för Nistingen. En alldeles motsatt hetydelse har däremot

sjönamnet Sultan.

Hvad senare leden beträffar, kan den ju ha afseende pâ

nâgot i sjöns form; jfr de mänga under Krökingen anförda

namnen Kroksjön o. d., sjönamnet Vrângen o. s. v. Sjön har

rätt тёща smala ock spetsiga пав ock uddar, som skjuta ut i

densamrna. Emellertid är det snarast antagligt, att ett sbst.

matkrok ’krok (1511- mat erhälles’ ligger till grund. En bekant

till fori'. trodde sig t. o. ш. känna ett души ord, men tycktes

icke anse det hafva gamla anor. Jag anser denna senare fór

klaring af sista sammansättningsleden sä gott som säker pá

grund af den förträñ'liga analogi, som erbjudes af namnet G1111

kroken, hvarmed betecknas den östligaste delen af Kâkinds hd

Vg., närmare bestämt den v'almâende ock natnrsköna trakt, soin

omfattas af Fogeläs socken kring Hjo. Det synes mig alltsà

högst sannolikt, att ej 11311161- det nämnda öländska Matkroken

liar afseende pá formen, utan att bâda dessa namn förutsättn

ett appellativ шишек.

I detta sammanbang mä äfven nämnas, att Машин, namn

pà en mycket högt belägen gästgifvargärd i Bärgs sn, Norr

vidinge hd Smäl., säkerligen fätt sitt namn däraf, att platsen

varit ett rasteställe, (Шт reskosten tagits fram ock hästarna

fodrats. Namnet skrefs är 1419 Mathkulla (SD NS 3: 504).

Sâlnnda fingo t. ex. isl. Dçguröará, Dçguröarnes namn däraf.

att Auör djúpúöga efter sin ankomst till Hvammsijgrör ат intog

sin frukost (isl. dQgurör, sv. da[g]var[d], Landn., Eyrbyggja

saga).

Mngdesjön, se Mogden.

Magelungen maßgeluglgen (Magelungen, se Landtm. Cont.

1751, Hermelin 1802, Tham Stlim s. 289; Magelugnen GS 5

O 32) mellan Huddinge ock Brännkyrka sznar, Svartlösa ock

Sotholms [тег Sdml. Första sammansättningsleden innehäller

sannolikt sv. mage, fsv. maghi, hvilket ord ¿ifven ingär {мав
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53611‘, Magtjärn (GS 3 Ö 31'); jfl' Mage-rn. Samma ursprung har det

ett par gänger iörekommande 110. Iltlagatjernî.v Isamtliga dessa

namn har ordet afseende pá formen. Jfr vůmmen samt 6111121‘

sikten, där ett större antal sjönamn anföras, i hvilka namn pâ.

kroppsdelar ingä. Senare leden är adj. lugn, fsv. lughn; jfr i

f'räga om ljndutvecklingen Lungen, hvilket наши dock själft med

all sannolìkhet bal' annat ursprung. Af adj. 1ugn äro äfven

sjönamneu Lygnen, Lygnern bildade.

Magern maŕgern (GS 1 V 32, Сват-5116111 Vrml. fìskev. nr

1250) Boi'gviks 511, Grums 1111, ook Värmskogs 511, Gillbärgs hd

Vrml. Namnet användes numera nästan aldrig af allrnogen,

utan sjön kallas Öfverrudssjön. Dä det emellertid nâgon gâng

tîůrekommer, har det ako. 1. Det är säkcrligen icke bildat af

mage (se fóreg. namn'). Jag antager, att det är etymologiskt

identìskt med sv. adj. mager, fsv. magher, isl. mag-r, fht. ma

gar o. 5. v., dock 1 en äldre betydelse; ‘111- de besläktade fht.

smâhi ’liten’, isl. 5111111- ds. (= sv. simâ.)3 eller möjligen lit.

mázas ’111е11’4. Namnet skulle alltsů betyda ’lillsjön' 1 motsats

till den nära belägna betydligt större Värmeln, med hvilken den

stär ì fürbindelse. Pâ samma sätt kallas en i närheten af Stor

sjön (GS 2 О 33) Edsbäl'gs hd Nke liggande liten tjärn Mager

tjärn. Emellel'tid má nämnas, att en 31111111Ье1у110150’111е11‚1111311‘

för germ. adj. ‘magraz är nâgot problematisk. I alla 111111110]

ser har  att dömma af sjöarnas nuvarande form — icke den

betydelse ’lâng, tunn’. som vissa besläktade ord, t. ex. gr. „мрад,

uppvisa, ingâtt i namnet. — I frâga om betydelsen jfr Bess

lingen, Lillen, Мышца).

llißj(en)fors, Majsjün, Se Bällen, Латыш.

Malen.

1)“Stora. ock Lilla, maßlen2 5 (i. maal Or mals; St. Malen

GS 1 О 37), tvâ sjöar i Sjötofta m. 11. 11:11:11, Kinds 1111 Vg.,ock

1) Gs 4 0 36, 4 О 33, 5 С) 33 : Mßgsjonas, 4 О 32, 3 031.

2) Se Ryglx NG 1: 289. Dessutom användes ordet i Norge ganska.

ofta i namn pä instängda чини‘; jfr Rygh NG Indl. 5. 39.

3) Persson Wz. 5. 10 f.

4) Kluge Et. wb. under mager. De bâda etymologierna uteslutn

Baturligtvìs hvarandra.

5) Akcentuppgiften 5.1- osäker.

6) SD 1:30, VGL IV. 10 (Schlyt. uppl. 5. 289). Schlyt. ТОВ 5.

563 öfversätter Mal med »ett ställe -i Västbo härad af Smàland, pá

Sv. (madam. XX. l. 25
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Bâraryds su, Västbo hd Smäl.:Ma.1sbo; den senare ä GS Ö 1

37 kallad Lilla-Mörkemalen; i пашен vanligast benämnda

Stor- ock Lillmalen (se dessa ord). Det ì VGL IV. 10 aniîirda

ma(e)1 syftar tydligen pá Lillmalen. Den ä, som f`órbindcr

denna sjö med Illerâsjön, har _ som jag under siinnen upp

visat _ i fsv. tid hetat Sœnda. (: sand), alltsâ med en betydelse,

som kommer den hos Malen nära. _.

2) ma41n (St. Malen Hermelin 1803; Malen GS 2 О 32)

Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml.

3) Samma namn bäres eller har antagligen burits af den

sjö, som ä GS 4 O 31 kallas Malensqön) Löfsta sn, Simtuna

hd Унт].

Namnet inneháller sv. dial. mal rn. ’g1-oft grns ock smâ

stenar vid stranden at’ hat', sjö eller ä; en sädan stenig strand eller

plats vid s_jö eller fiod’ (Rz s. 426), isl. m91 f. (gen. шали‘) ’sam

ling` dynge, vold bestaaende ai' smaadele' Fr.._„ no. mol ’en banke

al' smaasten’ Aas. Summa 0rd ingár äf'ven i s_jönamnen `Ma1ing(en),

Maljen ock меценатов 2. ‘даме má jämtöras мамаши (GS

1 V 36 Vg), hvilken pá grund at' gärdnamnet папуа kan an

tagas i äldre tider ha haft ett osammansatt namn. Säkert ‘ár doek

icke detta antagande, ty sjön ock gärden Каппа at samma

naturfórhàllanden parallellt hafva erhâllit sina namn.__ Jfr ytter

ligare : Malsjön (GS 4 О 32 Баш]. : мамашам, 4031 Uppl.,

vidare i Osby ock Vankit'va smar Skä.1 sanitVrml.2),Ma1etjärn

(GS 1 V 33 Dalsl); i Norge sjön Malungen (jt'r ’Mnling[en]),

hvilket Будь NG 3: 146 ställer till det etymologiskt identiska

fno. mQl, ock tjorden мышцу-3. Ett af samma ord bildat vatten

dragsnamn föreligger ät'ven i fsv. sockennamnet мальвы: (1237)*1,

nu малышок Västra hd Smâl., âr 1593 skrifvet Malmbeckf'.

Namnet syftar v'al pá den f`órbi kyrkan ñytande bäcken, ock ош

bildningen till Malmbä/ek kan bero pá att malrn funnits ock ännn

{отд gränsen uf Västergötland ock Finveden». Att det närmare be

stämt är sjön (Stora) Malen som àsyftas, anser jag höjt öfver ан:

tvifvel.

1) Репин. s. 73. 2) Fernow s. 16.

s) Rygh Stud. s. 77. Det är dock osäkert: det kan vara ett fno.

пышет; det torde emellertid börn föras hit.

4) Stylfe Und s. 157.

5) Wieselgren 3: 292, 293.
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linnes i densammal; 311‘ dock äfven fsv. malmber ’sand' (alltsâ

ett synonym till mal), hvilket i alla händelser gifvit anled

ning till ombildningen af sjönamnen 'Maling(en) till Malmsjön

ос]: fsv. Маты-3115, Mubœrgna. (dels i Häfverö sn Uppl. ook

dels i Västermo sn Sdml.) till Ma1mbärga2;jt'r äfven under

мышцами. Ordet är Rìr öfrigt ganska vanligt i gůrdnamn о. d.,

t. ex. sockennnmnet компании; Vbtn, är 1535 skrifvet Nor

шалавы (Höjer- 3: 293; den rädande jordmänen i socknen är

sand). ock Маши; Dal. (sà 1417)*l; ех. frän Skäue har Falkm.

s. 73. En afljudst'orm till mal, motsvurande isl.me1r, ligger till

grund för sjönanmet Mälaren, оси en m-afledning at' summa

rot uppträder i sjönanmen Helmen, Mälmingen о. 5. v.; jfr

ät'ven Mjälldriingen. 1 nega om betydelsen 311 under Grunn,

Grìndeln, Gröeken, замен. _- Frän de ofvannämnda sjönamnen

bür мамаши, Ryssby sn, Sunnerbo hd Smäl., skiljas: det har

enligt Wieselgren 2: 193 sitt namn frän fisken шаг‘. — FSV.

Mal. Uttalet med akc. 2 beren' sâlundn7 pá akeentfórskjutning.

'Maling(en), “fsv. ’Millingen har тат; namnet pá den sjö,

sem enligt GS 4 O 33 nu kallas Malmsjön, St. Malms sn, Op

pnnda hd Sdml. : мышам, ма1швпёв. Det mäste nämligen

enligt min mening vara denna gârd мышам som i en hand

ling frân är 15635 kallas индивиде oek som uppgifves ligga i

St. Malms sn, Oppundu hd: nägon sà benämnd gärd finnes nu

mera icke i socknen. Att ortnamn snmmansatta med mal 'sand

bank о. 6.’ ombildats i anslutning till fsv. malmber '5ап6’‚ är

icke ovanligt; under Malen har jng атм ett par sädana. exem

pel; jfr áfven Mälmingen. Af sjönamnet ‘манивш- har Malingsàs,

fsv. 'Malings asa, bildats som Greoksůsar, Lyâsa., fsv. Lygh

nis asa., Yngia asom о. 5. v. : resp. Grecken, Lyen, Lygnen,

Yngen о. v. Det 311‘ för öfrigt sâ. gott som identiskt med no.

sjönamnet Malungen (se Malen oek jfr äfven Harlingen). Ifràga

om bildningen är sjönamnet Grytingen närmast att jììmfóra. :

dock kan ordet äfven tänkas ìnnehàlla ett -under (jfr Hnlingen).

Möjligt är för öfrigt, att подпевая är en ombildning af ett

1) Wìeselgrßn 33292, 293.

2) SD NS 22185, 819. в) Styiïe Un.2 5. 259.

‘) Detta ord 51- ej etymolegiskt besläktut med mal ysancl'; se Hellqn.

Spràkvet. sällsk. förh. 1891-94, s. 12.

5) Erik XIVzs nämnds dombok s. 81.
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'áldre 'Maligsâs; jfr ä.nsv. Malingssanda <- Maligssanda : fsv.

sjönamnet ‘Maligher, växlande med ‘Malghe, ock se utförligme

under Maljen. Som sjön är belägen i St. Malms sll, har 011111116

ningen snarast skett under anslutning till detta namll, som fir

1314 sklefs мыт (SD 3: 152) ock innehâllel' fsv. malmber nl.

’sand'z вишен Vid St. Malms kyl'ka 'ar öfversällad af fin sand.

_ En sjö шпицев finnes i Grallgärde tingsl. Dalal'na.

Maljen naal4jen (пашен Вгооешап 2: 94"[1760], Hernlelìn

1810, GS 3 О 35) Malexandel's sn, Ydre bd Og. : Манагуа, âr

1599 skrifvet мацы-шк Efter sjön äl' äfven socknen uppkallad.

Namnet ä. densamnla skl'efs àl' 1345 Malghasandr (SD V), 1391,

1401 ock 1461 Malghasanda, 1363 Maligxsanda, 1405 Машинная,

1502 00k 1643 Malingsanda, 1531 Malingzsanda, 1539 Malia

sander, 1551 Malixàánder ОСЬ: Malgasànda, 1565, 1597 ock 1760

Malexander, 1571 Maligsanda, 1613 Ma1asanda, 1810 Malexanda

ock Malexander2; jfl' äfvell skrifllingen Mariesanda (1599)1.

Af denne. lista äfvensom af gäl'dnamnet Манагуа fralngär. att

sjön i fsv. tid betat ‘Malghe Detta 0rd är, sâsom redall

s. 227 antytts, svag form till ett adj. 'maligher, ‘павшую:

’sandig о. d.’, bildat af det under Malen behandlade sbst. mal

pá samma sätt som ваши; af sand, grusig af grue; 311-161

öfrigt Gl'öcken (: isl. grjótugr), Skäl'jen. Namllet ‘Malghe О. d.

bar uppkolnmit ur fórllindelser af samnla. art som t. ex. fbt.

Hamariginpah ’vid den stelliga backen’ af adj. 'hamarsc ’ste

nig’3. Men därjämte llar sjön bul'it llamnet ‘Мамане:- eller dell

starka formell af adj. Detta framgâr af dell redan 1363 uppträ

dande formen_Maligxsanda. Om man nu (Ищите obsel'verar.

att den senare leden är 1345 älldas pá -r4, kan mall knappast

med Nol'. Sv. lm. V1.5: 21 ln. fl. anse sockennanlnet Malexander

bero pä nägon slags förvrängning: det 111‘ tvärtom en fullt Циа

lagsenlig utveekling af den äldre forni, i bvilken sjönamnet

‘Maligher illgär. I fol'merna pä Maling- föreligger därelnot en.

om ock föga gellomgl'ipande ombildning; jfr Millingen, (Шт möj

Идеи en liknande ombildllingr uppträder.

1) I handling nftryckt hos 355.11 1: 352.

2) видений Og. 2: 6, Forssell Sverige 1571, s. 226,11äiif 4: 273,

Sidenbladh Härads- o. sockenn. s. 81

s) Jfr Kögel РВВ 14: 106.

4‘) Detta. r motsvarar nominativändelsen i fsv. sander.
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Sockennamnet betyder alltsä ’sandmon (l. dyl.) vid sjön

Maljen’1 ock kan sálunda icke betraktas som en tautologisk

bildning i vanlig bemärkelse. Jfr med afseende pá bìldnìngen

Horjesand : sjönamnet Horjen. I socknen törekommer ren sandmo

mera än annorstädesß, i synnerbet kring Kyrk- eller Malexanders

viken (af Sommen). Det lbl'efallel' mig for öfrigt myeket 1116]

ligt. att äf'ven denna vik bnrit samma namn som den bär be

handlade sjön. Se vidare Malen”. —— FSV. 'Malghe ОСЬ 'Malighen

Enstafvigbetsakcenten mâste sàlnnda bero pá ombildningisenare

tider; 311- t. ех. Gol-jen, вишен (med nkc. 1 jämte 2), Soljen.

Mnlmen ma14men (Hermelin 1804, GS 4 О 33) Floda sn,

Oppnnda hd Sdml. Sjön hal' enligt min mening i шаге tid

hetat Örlângen; sitt Duval-ande namn har den fátt pá grund af

sin belägenhet n'ára Gölstugu malml'ält. Sjönamn sammansatta

med malm 'ái'o synnerlìgen vanliga, men i de ilästa af dem

torde det vara fsv. malmber i den äldre bet. ‘sand’ som ingâr;

jfr sjönamnen Lángmalmen, Stenmalmen, Örmalmen, Медийн

gen, Mälmingen, мышцам. I Norge f`órekommer äfven namnet

Malmsjaenf’. Säkert förekomlner bet. ’sand’ i namnet ä sock

пагпа Манна. "5111116, där jordmânen mäst är sand oc-k mo

jordï, ock Sdmlß, där forli-ällandet 111- enahanda”, samt Malmö,

isl. Malmhaugar, fda. Malmöughe. gärdnamnet манна

kommer sjönamnet мышами (GS 4 О 33 Sdml.). lf'räga

l) Det betyder icke _ säsom Non-by Sv. lm. XlX. 4: 4 antager

—— ’ва11‹1511а11‹1е11.’

s) Thani Link. s. 996.

з) Det firmes alls ingen anledning att saminaustz'illa питает med

de lillryska. flodnamnen намёка. ock Molóòna, churnväl dessa utgä

{гав en stam molk- (: serb. шика ’pöl, fuktig äng'; jfr Torbiörnsson

Liquidametnth. s. 86).

4) Gs з ò 40 Blek., 4 О 34, 1 ò :Mr-1111191125, Mmmsas

(denna sistnämnda sjö har i äldre Идет hetnt 'Malingher eller 'Maligher,

hvadan det nnvarande namnet beror pá упр-е ombìldning efter socken

щипнет Mahn? : malmber ’sand’, se Millingen); vidarc GS 5 Ó 33:

Malmtorp (выпада i äldre lid möjligen ett osmnmnnsatt паша, sàvida

ej bär parallellbildningar af зашит. grundord föreligga), 5 Ö 32 Sdml.,

6 Ö 31 Uppl. samt i Vidsjö sn Skà. (Falkm. s 215).

5) Rygh NG Indl. s. 67, nHist. tidsskr. 1: 100.

6) Sä. 1411 (Styíîe Un.2 s. 251). 7) Tham Vest. s. 141.

8) за 1402 (51уЕе Un.2 s. 236). 9) Thum Nyk. s. 352.



392 нньшшзт, sJömMx. XX. 1

0m betydelsen ’myrmalmssjön o. d.’ jfr Erlůngen, лип-немец,

Kopparen, дышу-н. Betydelsen ‘sandsjön’ ha t. ex. sjönamnen

Malen, ‘напишет, Maljen, Mälaren _ samtliga rotbesläktade

med fsv. шитье: ’sand’ _ Sännen m. 11. m. 11.

Malmíngen. __

1) malßmigení’ (Hermelin 1818, GS 3 О 36) Frödinge sn,

Sevedes bd Klm.

2) se llllmingen.

Namnet kommer af fsv. malmber, väl i betydelsen ’sand’;

se вышел. I t'räga om bildningen se шпицев ock jfr Gry

tingen, Stenlngen. __ .

Malsnan maßlsnanf (GS 4 О 33), liten sjö i Forsa sn.

Villàttinge hd Sdm1.:Ma1sna. Sannolikt innehàller namnet en

afledning af mal ’grus о. d.’, bvarom se närmare under Malen.

Samma ord ingâr nog oeksä i namnet à den vid sjön Uren (se

nedan) belägna gârden Malstanäs. Om ordets bildning se bär

uedan under мизинец.

Malsnaren maßlsnaŕn. __

1) (màgrzavrl) (Hermelin 1804, GS 4 О 33) Grivts sn, Ваза

bd Sdml.

2) (Т11а111 Nyk. s. 1511, Gs 4 Ö 32) Kambo su, selen@ 11d

Sdml. : Malejötorp, мамашам.

Att dömma af ortnarnnen synes Malsnaren 2 vara en ut

bildning af ett äldre 'Ma1sjön, 'Malsen i anslutning till namnet

pá den närbelägna ock större Visnaren, hvars s synes tiilhöra

stammen. För detta antagande talar ocksä, att omkring 1,2

mil frän Malsnaren en sjö Malsjön är belägen. Pä samma s'átt

synes Kolsnaren i fräga om añedningen ha pâvärkats af Tiana

ren. Att sjönamnen Malsnaren 1 oek Malsnan pâ liknande

sätt ombildats, tror jag dock ej: det säkerligen gamla gârd~

namnet Malena (: мамаши) synes ej tala för ett dylikt an

tagande; jfr no. Malsaaen, som Rygh Elven. s. 153 med tvekau

ställer till dessa namn.

Mangen ock Můngen.

1) mogsgen eller ofta mag‘gen‘ (Hängen Fel-now s. 16

[1773], GS 1 О 32) Nyeds sn, Nyeds hd Vrml. : Màngen, Mänge

hyttan, Màngstorp.

1) Uttalas sa sannolikt bufvudsakligen af allmogen.
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2) mag4gen (таит) (Mangan Lotter c. 1750; Mangan Her

melin 1808, GS 1 V 31, Höjers karta) till större delen inom Gräs

marks sn, Fryksdals hd Vrml. : Mangan.

3) magsganf’ (ждёт) eller enligt annan uppg11'tmag43en

(Mangan Lotter с. 1750; Mangan GS 1 V 31, Höjers капа)

Mangskogs sn, Jösse hd Vrml. Af sjönamnet är namnet à deni

sjön utfallande Mangsälfvan bildat, äfvensom sockennamnet

Mangskog, stundom felaktigt skrifvet Magneskog, icke upp

visat i Гну. tidl.

__ 4) morgigen (Mangan Lotter e. 1750, Hermelin 1803, GS 2

O 31) Hället'ors sn, Grytbytte bärgsl. Vstml.; jfl' Agen, Мануэ

agera.

5) sannolikt mag'lgen (Hermelin 1808) Fryksände sn, Fryks

dals hd Vrml. : Mangan.

i sammansättningarna Gräemangan Vrml., Vakman

gen Og. n

Hit hör vidare Mangsjön (Hermelin 1808) Dalby sn, АП

dals hd Vrml. Namnet Mangan fórekommer äfven i Norge som

benämning pá ett större antal sjöar; dessutom Напев ett fno.

älfnamn манка? Dell fno. sjönamnsformen har тат svag,

alltsä Mangia; i Sverge har _man ätlninstone i de flästa fall

att utgâ frän ett 'Mang-. Stammen 'ar densamma, som {идёт i

no. mang ’blandning, röra’ Aas., fsax. mengian, ty. mengen

o. s. v., ett släktskapsförhällande som anses möjligt af Будь

NG 3: 64. En omljudd form af denna stam är det fno. älfnam

net 'Meng". Af en afljudsform ming- kommer kanske det anf.

arb. 1: 291 anförda fno. älfnamnet Minga. Betydelsen är alltsä

тщеты densamma, som antagits för манны-ел; jfr ät'ven isl.

älfnamnet Blandaâ. Uttalet mag4gen är i de пашет, där det

förekommer, ljudlagsenligt för mog4gen: jt'r Bnngen, змеев 1

(Sangen).

Ыагеп ma4'ren. __

1) (Hermelin 1818, GS 3 O 37) Mörlunda sn, Aspelands hd

Klm.; nära sjöarna Hulta, Halle, Medelmaren.

l) Jfr Höjer 1: 485.

я) Rygh NG 3: 64, 183, 289, 296, Elven. s. 153 f.

3) Namnet anföres redan i biskop Eysteins jordebok, ‘падал: det

knnppaet kan áterföras pô. ett äldre magn- (Будь NG 2: 167).

4) Rygh NG 3: 215. ö) Rygh NG 1: 38.
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2) (GS 4 O 37), Инд, smal sjö i Misterhults sn, Tnnaläns

hd, ook Hjorteds sn, S. Tjusts hd Klm.; эпатаж en vik af Gäs

fjärden. _.

3) (GS 4 О 36) Västei'viks sn, S. Tjusts hd K1m.,vid

Gamlebyviken E_Marsbäcken, Mamás.

4) (GS 4 О 36) Västrums su, S. Tjnsts hd Klm., vid södra

ändan af Värkeh'äoksviken.

5) (GS 4 О 36) Gladhammars su, S. Tjusts hd Klm., vid

попа ändan af Värkebäcksviken. _.

6) (вам 5: 2) Askeryds su, Ydre hd Og.

7) (Tuneld [I] 2: 8 [1786]) Sdml.; för ату mig obekant.

8) Поп-а ock Bödra. (Cederström Vrml. fìskev. nr 422, 423)

Väse sn, Väse hd Vrml.

9) i sammansättningarna Göte, ниш», Häue, Mellen

шатен Klm. (ook Шипы-ем’); dessntoni iätskilliga samnmnsätt

ningar frän Uppl. : Lìmaren, Rönmaren, Strömaren?, беша

ren; ji'r Kvisnmrerr.

Frân GS 4 О 27 Heils.1 har дав :lnteeknat Маш, liten sjö

nära hal'vet. Som synes, äro de аПга flästa af ol'vannämnda

sjöal' belägna i omedelbar närhet at saltsjön. Ой detta ieke

kan bero pâ en tillfállighet` är det гудит, att i namnen ä ät»

выпада af dem det äl' den betydelse at' haf som skimrar ige

nom, hvilken uppträder i fsv. mar n. (se Эдак), isl. marx- m.,

fsax. meri f., аде. mere m., Ли. mari n., ty. meer, lat. mare,

lit. pl. шатен ’hañ", Шах’. morje ’hal", ir. muir 0. s. v? I vissa

(такте: af Finl. канав grunde ook gyttjiga hafsvikar mar Rz.

Betydelsen ’hat`svik, fjord’ har äfven fno. шах-г, dä det ìngâr

som senare led i fno. fjordnamn, hvarom se Будь Stud. ss. 34,

67. I de Шиш l'rän hafvet belägna sjöarna 1 ook 6 är naturligt

vis betydelsen en annali: snarast ’insjö’ i 1 ook därnnder anförda

sammansättningar ellei' ’träskartad insjö’ sâsom kanske i 6 oek

1) Orten feller utom omrâdet för denne afhandling.

2) Om ordet se för ату Kluge Et. wb., Uhlenbeck Et. wb. d

Ибис]. spr. s. 218, Nor. Sv. etym. s. 54, Fick,1 2: 36, 217. Den met.

svarande slavíska stammen mor- ingůr i det mähriska üodnamnet Mo

rava., biñod till Donau (i ty. form March), hvaraf äfven Mähren; se

Egli Nom. двор. ock där спеша litteratur. Jfr vidare det af detta

ord bildade решка po-morze ‘канадца’ = Pommern, kelt. (P)armorioa.

’Bretagne' о. s. v.
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закидоны Нега nedan uppräknade sammansättningar. Вещи‘

fande den fórstn betydelsen má nämnas, att enligt Förstem.

2: 982 i nordvästra Tyskland ook Holland smá sjöar ännu канав

meer, ock beträtl'ande ’lien andra, att ordet mar enligt Rz be

tyder ’kärr, moras’ i Og. (о. Hills.) samt enligt Schagerström

Ordl. öfvel' Vätönx. (Sv. lm. Х. 1) ’litet паек‘. Denna senarebe

tydelse torde som nämnt snnrast ingä i flel-talet af följande 556

пашп‘: Maresjön (_GS 1 V 37), Marsjönî, маты-па, alltsâ ex.

{гав Vg. Паш. Vrml. Sdml. ook Uppl. Betydelsen är sälunda

ungefär densamma som i Кап-53611 (se кап-Шивы). En no.

gzìrdnamn Marsjaen anfóres at Rygh NG 3: 387; men detta är

Наган snai-ast büjd att Юга till m91 (se Malen). Emellertid mä

nämnas, att man i dessa sammansättningar äl'ven har anledning

att söka Тег. mar, isl. шахт ’häst’. Hit hör väl t. ex. Гм’.

sockennamnet Marbœk Vg. ос}; Smäl.; jfr fno. älfnamnet'Mara,

Шагай‘ sjönamnet ‘шепну (se )Uil-lingen). En afljudsl'orm ln'll

Maren, môr, ingär i sjönnmnet Moren. Ifräga om namnets

appellativiska betydelse äro t. ех. sjönamnen Afven, Flon, Напев,

Vättern att jämföra.

Harlingen тай-1139114 (ТЬаш Link. s. 911 samt gnLjorde

boken), Шеи sjö i Tjällmo sn, Fìnspânga, läns hd Og. : Маг

lingstorp. Namnet härrör sannolikt af ett шаге Maling- (Ma.

1ung~) оси är sälunda identiskt med det ofvan behandlade ’Ma

ling(en). Jfr Börllngen, Märlingen, Шпон 1, skrifvet Напев,

Т01еп 7. __

Matbyttan mastbytïtan (GS 2 О 31), ytterst Щеп vatten

samling i Gl'ythytte su, Grythytte bärgsl. Vstml.; at' sv. mat

bytta. Namnet, som s'ákerligen är rätt ungt, ár väl шагает: ett

pá formen syftande `шитые]зепашп; jt'r t. ex. sjönamnen Half

tron, Kistevattnet о. s. v. Första leden har sannolikt till upp-y

gift att uttrycka fiskrikedom l. dyl.; jfl' no. Matmoraaen (se

Bugge Elven. s. 326) oel; se завы]: Mndkroken. I fräga om

bìldningen erinras om sjönamnen шатен-зап ook Oxögat.

l) Man kan nßturligtvìs äfven, elmru med ringn fog, tänka pû fsv.

-mar i Svea.-, машет; jfr Nor. Sv. etym. s. 54.

2)Gs1v 37,10 36.1V 34, 2 V 34, зоззмагвдодо

33„5033,4Оз2,вбзо.

ß)Gs2vsa,1v32,2òal.

4) Uttalas винят uppgift med »sväfvande tjockt 1 спет r1».
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Maten (SGU Aa 17: 41), antagligeu Щеп sjö i Gryts su,

Daga hd Sdml.; mig för öfrigt obekant. I fräga om betydelsen

Se Madkroken.

Fsv. штанина, nsv. машин, gârdnamu, se under Blad

kroken.

Matkl'okßn, se Mndkroken.

Matlůngen mastloygen (танцам) (мышце; Lotter c. 1750;

Matlángen Tuneld [И] 5: 105 [1790], GS 2 О 32), lâug ock

smal sjö i Lungsunds su. Filipstads bärgsl. Vrml. : панацеи,

är 15901, 1672 Mat1ángen2, är 1648 Matlangers. I {тайга om

första sammansättningsleden samt namnets betydelse se Mad

kroken; om den senare Längen.

__ Matlöpen r'ál mastlöfpen (Cederström Vrml.fiskev.nr10'24)

Ostmarks sn, О. Fryksdals hd Vrml. CEDERSTRÖM anmärker

särskilt, att den fisk, som bär fängas, är fet. Första leden är

alltsä säkerligen sv. mat; se птах-1131 under Маши-овец. Senare

leden hör till en i nordiska vattendragsuamn icke ovanlig stam

1öp. Derma förekommer i det af Будь NG 1: 264 ponerade

fno. sundnamnet ‘Luypir ('Hlnypir) samt utom Norden i det fht.

Hodnamuet Louń'a4. I betraktande af de ytterst самка fall,

(1311- daluamn ’áro sammansatta med Damn pá äar ook älfvar.

är det vidare шпионы, att ett fsv. ânamn ’Lßpa 111551- i fsv.

Lßpedal (SD 5: 583 frân с. 1350), nu шрам Säby sn Vstml.

Nära gärden flyter ett пишет oansenligt vattendrag. Om hit

höraude 0rd se för öfrigt Lüften. Stammen hör väl hufvudsak

ligen hemma i älfnamn ock betecknar raskt vattenlopp l. dyl.;

jfr Skundern. n

Меае1шагеп 1пвзс1е1ша2геп (Mellanmaren GS 3 О 37) Tveta

su, Aspelauds hd Kim.. ulellan sjöarna Maren ook Hällemaren;

i närheten ligger äl'ven Hultemaren. Кашне: är bildat af fsv.

medhel- <- äldre шары- (jfr t. ex. fsv. таращит ’mellanhage’)

nek sjönamnet Maren. Betydelsen är вшивая densamma som i

Medelsjön (GS 2 О 40 Blek.). Af samma stam komma äfven

1) Norask. ark. 2: 443; normalisernd form?

2) Filipstads dödbok (enl. Ш. dr G. KALLBTENIUS).

в) Nol-ask. ark. 2: 775; jfr Maattlongs ватта: i en grufve

relation 1658 (enl. Ш. dr G. KALLs'rExIUs).

4) Förstem. 2: 744.
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under Melingen anförda sjönamn. [Лап 1-atìednìng förekommer

den äfven i sjönamnet Mien.

Medgölillgen v'ál me3jö211gen (Medjöl'ingen GS 2 V 35),

liten sjö i Ucklums sn, Inlands Nordrc bd Bob. Första leden

‘ár fsv. midh- ’medel, mellan’ : шрег; se närmare under Шеи.

Scnare leden är en afledning af sv. göl, fsv. gyl; se Göljnn ock

jfr Trigöllngen. __

Melingen meßligen2 (Björkviks sn s. 16 [1823], GS 4 O 34)

Björkviks sn, Jönäkers bd Sdml. : Me(d)linge. Sjön är belägen

mitt emellan sjöarna Enaren ock Yxtasjön. Den Тег. formen af

sjönamnet bar varit Milwlinger, säledes samma> form (möjligen

sä när som pâ suffixvokalen) som bevisligen ligger till grund

för det sjönamn, hvilket nedan behandlas under Melllngen. Nam

net 111- еп afiedning af stammen Mip- (ее Шеи) е11ег det lika

betydande fsv. mipal- (se Medelmaren) ock identiskt med fno.

тапир, som användes för att beteckna вишен benigna mellan

tvâ andra1 ock äfven uppträder som sjönamní’. Gärduamnet

har bildats af sjönamnet; jfr t. ex. under Tysslingen ock se

närmare under afd. IV ock min afbandling om ortnamn pá

inge.

Samma namn har kanske äfven burits af en {теще sjö,

nämligen den som â GS 3 O 31 kallats Melingesjön :Melinge

Västanfors sn, Norb'árgs bärgsl. Vstml. Gärdnaninet skrifves âr

1400 Midlinge (SRP n1' 3069). Dock är detta sennre fall icke

säkert: bär kan likasäväl det patronymikum ’Mìdhlinger ingâ,

som man i alla händelser har att ваша. i fsv. Midhlinge (411

SRP nr 769. -d- auf. arb. nr 1542), nu Mellinge Frötnna su

Upplß, samt i andra ortnamn anförda af Lnndgr. Fsv. personn.

pâ -ing s. 15.

Samma stam som i Melingen ligger ät'ven till grund för

sjönamnen Mellsàkern, пшиком, Meusjön (GS 1 O 32 Vrml.),

надаёт (1 V 32 Vrml.. säkerligen af fsv. Мавры-4), мшвзёц

(2 O 32 Vstml.) mellan Dam- ock Mosjöarna, ridare för de med

1) Se Fr..l ock Rygb NG 14: 296.

2) Rygb NG 15: 299; jfr Elven. s. 159.

з) Se mitt arbete om ortnamnen pá inge.

4) Jfr Mállby ‹— fsv. Maedhalby, Malls-arden <- нюансах-110

о. s. v.; se SD NS II reg., där sju gârdar ined dusss Ем‘. ock nsv.

namn anföras.
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mellan sammansatta säsom ценящим, МеЦапвдёп‘, мешав

tjärn?, Затащи pä grund af sitt läge mellan tvänne sjöar. Med

afseende pá aîlednîngen jfr Птицеед, (in-inge”.

Mellanmaren, se Medelmnren.

Mel1ansvan, se Swan.

Mellrmtjutten, se шпатель. „

Mellantvären mälslantväŕn (GS 3 О 33) Rägna sn, Fin

spänga läns hd 0g., vid sjön Làngtvaren; se d. о. eek Melingen.

Mellanválen, antagligen mälßmnvàüen (GS 3 О 31) Heds

sn, Skinnskatteb'árgs bärgsl. Vstrnl., mellan Norra ock Södra

Vâlen; Se Ленивец 00k Yůlen.

Meningen (Meningen Hermelin 1810; Mellmingen Wide

gren 1: 597 [1818], vlíl tryckfel). Ätvids sn, Bankekinds hd Og.,

är ej till fìnnandes ä GS 3 О 35, ej häller har jag erhällìt

nàgon uppgift om densamma. Om hvar den emellertid legat.

vittnar gàrdsnamnet Mellingsbo, hvilket enligt nppgift uttalas

miidlrigrabr.)2 5. Med all sannolikhet 'zir det nu, sâsom ocksâ för

menas i SD NS II Reg.. denna gärd som 1413 канав imidhlungs

bothum (SD NS 2: 731), оси enligt min mening ät'ven densamma,

soul i afskl'iften af det under Meshatten omtalade dokumentet

frân 1320 heter Mellnungxboda. Sjön har alltsâ hetat Miplunger

(Miplinger) liksom de under ненцев omnämnda sjöarna. Den

har varit belägen mellan sjöarna Glan ook Orn. Jag kan 521

lunda ej dela LUNDGRENS i Personn. pá -ing s. 15 nttalade mening,

att i namnet ett personnamn шашни, Midhlmg s_kulle ingä“.

Mellsàken УЗЫ шшзвйгнеп 5’ (Mellsäkern GS 1 О Toarps

sn, Às hd Vg., nära sjön Sàken. Ош härledningen se монизм

ock silken.

Мезе1п, Se Häkeln. __

Meshatten messhatgten (GS 2 О 31) Hjulsjö sn, Grythytte

bärgsl. Vstml. : Meshattetarp. Samma namn ingär tydligen i

1) Gs 2 ò 3310334 Ö 34, 2 О 31.

2) GS 2 Ö 31. Af allmogen användas möjlìgen î desea namn delvis

andra former, sàsom me11, шипа

3) )1in meddelare skrìfver r1 med báge under eck liar därmed "вы

nttrycka s. k. tjockt l.

4) [мышиные sammmtänning med fht. падало, Madelo mötes

ocksä af for-mella svàrigheter.

5) Jag har icke erhällit uppgift om lluruvida истцы är melsl eller

málsl. Senare leden lyder танец ock ej sůsom à GS -sákerm
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нева‘съевипапьадппда Uppl. ock Mesattebe Noranda Uppl.,

anförda af Oman Nerikes` alleh. 1899. s. 89, som för de tre

namnen med orätt förmodar Íinskt ursprung. .

Ànnu närmare gärdnamnet Meshattetorp kommer det fsv.

gàrdnamnet Messhœttotorp, hvilket uppträder i en af SD 5: 440

noten omtalad afskrift af ett âr 1320 daterat dokument (denna

nfskrift är enl. SD behäftad med mänga läsfel). Hvar gärden

Messhœttotorp varit belägen, angifves ej. Men dá de i samma

dokument nämnda gárdarna tydligen äro eller varit belägnai

Ätvids, Grebo eller Björsäters smal' Og., är det klart, att äfven

Messhœttotorp mäste fórläggas dit. Sâ. mäste efter min mening

Meunungxboda identifieras med fsv. Midhlungsbotha, nu Mel

lingsbo i Ãtvids sn (se мотивов), Ingmundatorp med Ingols

torp, A1syorum(askog) med Alserum, Sundabode med Sunnebo,

Edhe med Ed, Kaluidzbode med Kafvelsbo, Engiañœll med

Ãngsfall1 _ alla i samma socken. Vissa andra af de i doku

mentet nämnda gärdarna äterfìnner Да‘; i angränsande socknar,

t. ex. Dale, nu Dale., Stekijo, nu Stäekö, Tholsstorp, 1111 топа

torp, ßndatorp, nu блеют, Marbœk, nu МЫШИ}: (jfr SRP

3: 87), alla i Grebo; Tidalsœter, nu теневые): (se Teilen), Brutœ,

nu вши, Kleckotorp, nu Щелкают, Heembeek, 1111 Höstbäck,

иуд-кыш, nu мел-кеды, Тшвишвщвкове), 1111 Valsinge, Miss

moyie (felskrifningl), nu Missmyra, Botawijk, nu ваши, Soluika,

nu Soivik, Vbbatorp, nu Ubbetorp, вязнет, nu Säter, Boomantz

torp, nu Bomelstorp, Franunxbode, nu Frängsbo, Germunda

boda., un Germundeboda, alla i Björsäters sn. Efter den ord

ning. i hvilken namnen forekomma, har säkerligen Messhœtto

torp legat i sistnämnda socken ock har sälunda intet att skati'a

med det Meshattetorp, som ingâr i värt sjönamn.

Det fsv. gärdnamnet Mes(s)hœttotorp gör oss emellertid

den stora tjänsten att lemna oss förklaringen till sjönamnet

Meshatten. Det' förra är nämligen tydligen sammansatt med

det i шиты fórekommande fágelnamnet швами-а ’parus pa

lustris’, anfort af Rz s. 437. Säkerligen är швами; en variant

till detta fägelnamn ock sjönamnet sälunda till betydelse att

jämföra. med Alten, Anden, Gàsen(?), Навет, Kràken, Svan, fno.

älfnamnen Tita, Ugla 0. s. v. Ett älfnnmn Meis, som innehâller

l) 0m Nœrronœsowijk se under Näl'en.
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fâgelnnmnet mes, tyekes äfvenledes ha funnits i Norge, se Rygh

NG 1V. 2: 252. Áfven i ags. ortnamn uppträder det etymelogiskt

motsvarande oek likbetydande máse, t. ex. i on másan merel.

Möjligen är doek sjönamnet helt enkelt uppkommet genom en

ellips ur gärdnamnet; jfr analoga fall under Маш-ед, Швяшппион.

Sjönamnet Meslàngen är kanske däremot sammansatt med

mes ’koi-g’.

Slutligen má i detta sammanhang nämnas, att orden hatt

ook hätte 'ztfven direkt kunna bilda svenska sjönamn; jfr Hatt

sjön (GS 2 O 37), fsv. ‘пашню oek ’Heettosio : nsv. Hattsjöhult,

fsv. Hettosyohu1t 00k Hattasiohult, Sandsjö sn Smäl., samt

намазан (GS 2 О 32) Vrml.

Meslfmgen meßslog2gen.

1) (мизинцев Grau s. 452 [1754]; певицы: Hermelin

1801, GS 3 Ö 32), ieke obetydlig sjö med llera hingenv eck Smale

grenar i Skedvì sn, Ãkel'bo hd Vstml. : Meslůngtorpet. Sjön är

myeket djup eek ligger inklämd mellan höga bär-g.

2) (мешаем GS 3 O 31) Gunnilbo sn. Skinnskattebärgs

bärgsl. Vstml. Sjön är nu mycket Щеп, men hal' i шаге tider

haft betydligt större utsträekning.

Förra leden innehäller möjligen liksom кашке Mesormen

(se doek d. о.) snarast det i noi-rl. dial. ook Vstml. förekommande

mes m., no. meiss ’korg, i synnerhet sädan hvarmed идёт bäres

pá ryggen’, motsvarande fsax. mesa, шт. meise 0. s. v. Jfr

med afseende pá betydelsen sjönamnen Storkorgen samt Blä

karen, Вокал-ед, Halftron, пшена, Kistevattnet (GS 2 V 35

Boh.) о. s. v. ._

Ыевогшеп meßsoŕmen (GS 6 Ö 31), liten sjö iOsbygal-ns

sn, Länghundra hd, ш. il. smar Uppl. Förra leden är möjligen

att jämföra med den i Meslñngen ingàende; om den senare iune~

häller djurnamnet они, äro de under Ormlàngen anförda sjö

namnen att jämföra.. Кашне: förefaller visserligen med denna

förklaring ganska egendomligt; doek kan detta oek Нега andra.

svärförklarliga sammansatta sjönamn hafva uppstätt эй, att se

nare leden tillagts i yngre tid, dä betydelsen afden Штата redan

förbleknat eller försvunnit för spräkmedvetandet. Emellertid

synes det mig enklare att — dâ sjön är belägen mellan па

1) Middendorlï Aeng. Ниш. s. 91.
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andra sjöar _ antaga, att namnet äl' sammansatt af fsv. шр

’mellan’ ock sjönamnet Sormen, i hvilket fall äfven de bàda

andra sjöal'na burit detta namn.

Meten (Tham Sthnl s. 14), liten sj_ö.i Fasterna sn, 5311

hundra hd Uppl.; kallas nn enligt GS 5() 31 Metsjön. Af detta

nanln mäste Meten anses bafva uppkolnmit genorn ellips. litt

dylikt namn föl'ekommel' l'edan i fsv. tid att dömnla 211152110

namnetnMetesio ( 1329 enl. SD IV). Jfr för öfrigt Metesjön

(GS 1 О 38), Metsjônl, маты-112, no. Meitsjeen. Nanlnet 111‘

bildat af v. meta, no. щепа; jfr Rygb Elven. s. 157.

Emellertid má nämnas, att i nägot eller nägra at' dessa

namn ìifven kan ingä ett ord motsvarande no. шей: 1. ’stl-ipa,

läng skâra”, jfr Будь NG IV. 2: 274.

тошнит-и, se Jullhůksen.

FSV. 'Midlllillgel‘, 'Midhlllllgeß se Мешков, Melllngen.

Mien mifkan2 3 eller (i folkspräket vanligen) Mie mise2 (Mia

Krok Tal Om Urshnlts Pastorats Inbyggares Seder, hâllet är

1749, s. 21 [1768]; Myen Lotter c. 1750 [sannolikt för Mjjen];

Mide Rogberg o. Ruda s. 207 [1770]; Mien Hermelin 1809,

GS 2 O 40; Mie-sie Rogberg о. Ruda s. 175 [1770]; Mide- l.

Шиве-5:16 Wieselgren 2: 718), betydlig sjö i Tingsäs ock (till

största delen) Urshnlts smal', Kinllevalds hd Snlâl., nära gränsen

till Bleking : Midìngstorp4, Мишени-Маш)", Midingsvik. Man

synes hafva att utgá t'rän ett fsv. ‘Mipi. Detta 111- en n-afledning

at' fsv. miper adj. eg. ’i lnitten befintlig, mellanliggande', isl.

111161- = lat. medius о. s. v. Sjön bal' tydligen erbällit sitt nanln

i egenskap af gl'änssjö mellan Skäne ook Bleking. Jfr t. ex.

no. önanlnet Mien ‹- äldl'e Miöja, hvilket bar sin grund däri,

att gränsen mellan Romsdalsfylket ock Sendmer gätt mitt över

ön", sv. sjönamnet Medgölingen, fno. 'Miösjòr, no. Midsjevandet

'den mellersta at' tre smäsjöaf“, fsv. шашисты, nu Me

devi Nykyrka sn Og. 0. s. v. Frän Tyskland mâ anföras de

1)Gs2ò40,3034. 2)Gs1\f‘etl,21'l31.

s) Нищие: uttalas iifven mi“en, dock knappast af i измен upp~

födda personel'.

4) Namnen винт Midingztorp 1621, Midingzbrothen 1616 enl.

Hyltén-Cavallius V51'. о. vird. 1: 91.

5) Rygh Th. VSS 1891, s. 211.

6) Будь NG 2: 39. 7) SD NS l: 426.
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fht. ortnamnen Mittinbaoh, Mittelahs.1 ook flodnamnet мента,

hvilket sistnämnda — om det hör till superl. metzamol -ifrâga

om sin bildning ännu närmare slnter sig till sjönamnet Mien.

Särskilt erinras för öfrigt om (Tours ock) BUGGES framställning

i РВВ 21: 428, där lit. mëdis ’träd, trä’, fpreuss. median ’skog`.

lett. mej'oh ds. identiûeras med lat. adj. теснин = fslav. maids.

'mitte, grenze’ 0. 3. v. ‹— ‘теща. Anledningen till denna 11е1)‘

delseutveckling var den, att träden bildade egendomarnas gränser

0011 vidare att de olìkn landskapen genom skogar voro skilda

frän Вин-110111113.

А11 dömma af de ofvan :int'örda 113°й1т111а11111е11 har sjön äfveu

kallats ’Mipinger eller möjligen ‘Mipunder (sâsom Hulingen :

Í'SV. Holundsrydh); jfl“ fsv. 'Miplunger (Se Meliugeu, Meningen).

Frän detta namn härstammar nntagligen den а1' WIESELGREX

anförda formen Minne-ejb. Jfl' Skillingsmůla : sjönnmnet Skàlen.

Formen 11113 1103 Knox är egentluigen namn pá den á, 1111 Mie à,

genom hvilken sjön afflyter till Ustersjön. Enl. Lex. 7 : 205 sknll

sjön äfven hafva kallats med det fullständigare narnnet Miâ. sjö.

Anamnet 11:11 1 detta fall sììkerligen sin grund i sjönamnet. I

frâga om betydelsen knnna 1. ех. sjönamnen Варенец, skäien,

Gränssjön3 jämförus. För öt'rìgt kan nämnas, att sjön har en

ovanlig form, som erinrar om kratersjöarnas, ock stort djupï

En hel mängd sägner äro knutna vid densammn, hvilku

nägra tyda pä att sjön i forntiden ansetts som helig. Àldre —

mer eller mindre kuriösa -— härledningnr at' namnet anföras i

Växjöbladets Smäl. Beskr. under Urshult.

Misslàngen, se немцев.

Misteln misst-,apn (mìstal'u) (Mìsteln Tham Куй. 3. 267 ;

Mistelen GS 4 О 33, SGU Aa 17: 41) Gryts sn, Daga hd Sdml. :

Missäter. Sjön har synnerligen naturskönn omgii'nìngar. Namnet

ä gârden Missäter vid Misteln skrit'ves är 1419 iMystìlsœtx-um

(SD NS 3: 466), àr 1444 Mystilsœtter, àl’ 1500 Mistilsœtherf’.

Mistilsœter har öfvergâtt till Missäter säsom fsv. ‘рации-319011118

1111 Dal-sbo (se Dngnren) о. s. v.6 Sjönamnet synes alltsä i fsv.

1) Förstem. 2: 1021-1022.

2) Jfr germ. 'wiöus ’träd, trä’ = lit. тише 'mitt'ç se Bugge auf. st.

a) Gs 4 О 37, 1 V 32. 4) Holst SGU C ш 110.

5) Vadst. kl. jor-deb. s. 248.

6) Enligt den i Nor. Aschw. gr. ё 156,1 с framställda regeln.
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tid hafva lytt Mistil. Man ville här snarast söka det sv. Уйт

namnet mistel, Гну. 'mistil = ags. mistel, ТЫ. mism (isl.

mistilteinn). Jfr t. ех. sjönamnen Щеп, Björken, Eken 111.11.,

no. sjönamnet Tistillenl. Doek tinge, om denna härledning

vore riktig, sjönamnet sannolikt ej uppfattas sâsom beroemde

därpä, att mistel i stöl're mängd vuxit kring sjön. En dylik

betydelse hade nog mäst uttryekas genom aiiedning (med an,

-ian eller in.) eller sammansättning (шашни), bvilken visser

ligen sedan genom ellips kunnat ГМ: namnets uuvarande formî.

Se härom Linnen ~ Linden samt betydelseöfversikten. Af samma

växtnamn их‘ under alla omständigbeter soekennamnet шпат,

fsv. Mistela (1419)”, Allbo hd Smäl., bildat. Möjligt är för öfrigt,

att äfven bär ett (numera försvunnet) sjönamn ‘шаги ligger

till grund. Jfr Миш fht. Mistelouwa, Mistilpach, hvilka Förstem.

2: 1034 ställer till samma växtnamn. Minst lika sannolikt 511

emellertid, att ordet är en bildning Меч. dial. mist m. о. f. ’dimma’,

no. míst(r), nisl. шиш, ags. mist. Isä fall förhölle sig ’Mistil

till mist som sjönamnet Immeln till imma. Af med sjön myeket

förtrogna personer har jag erhällit uppgiften, att den är pä

fallande dimmig, särskilt i förhâllande till den närliggande Kyrk

sjön. Till detta ord hör i alla händelser sannolikt det fno. älf

namnet Mistral". "Вен stam, som ingâr i detta namn, spârar jag i

Mistel-sjön (GS 3 O 37) Virserums sn, Aspelands bd K1m.(: Mister

màla ock det vid en ä i närheten belägna Misterhult), samt

vidare i soekennamnet Mistel-bult (sà 1434, Styffe Un.2 s. 184)

Tunaläns hd Klm. I dessa namn anser jag ett ánamn ‘Mistra

íngâ, ock det ligger nära till hands att som sagt föra detta

till det nämnda mist ’dimma’. Sockennamnet Шагах-ним har

Сменив s. 219 sammanst'állt med detta ord pä grund af sock

nens stora mossar, fràn hvilka om kv'allarna dimmer pläga upp

Stiga.

l) Rygh NG 1: 264.

2) Dylika. ellipser äro dock i regel вышка unga, hvarför швец

nnledningnñnnes att bär нага. ett dylikt antagande. Se t. ex. Kvldden,

Зайти, Olkytan. 

3) Styife Un.2 s. 163.

4) Anfört af Rygh Stud. s. 67, NG 3: 365, 370; jfr nu Elven.

s. 160.

Sv. Мидии. ХХ. 1. 26
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Pâ grund af' sitt goda braxentiske har sjön Misteln äl'ren

kallats Eärröknae visthusl.

Мыши—111511 (Misterhult ш. m.), Se Misteln.

Fda.. ‘Miœli, se under щипал-нивы.

Fsv. Mìœlki (i тающее. Or шинные VGL IV. 10, handskr.

G тыкве), nu Mjalkesjön p5. gl'änsen mellan Marks hd Vg. ock

Himle hd Hall. Namnet är sannolikt helt enkelt en regel

bunden n-stamsutvidgning af Тет. miolk, шиш, isl. mjolk ock

betyder ’mjölksjön, d. v. s. sjön med mjölkfárgat vatten’. I

Norge finnas щелка, щишеюаец, Mjßlkaaen ofta som 3111

namnß. Andra besläktade namn anfóras under мопед (: Molk

àn, fsv. 'Molk[a]). För öfrigt má för jämforelsens skull erinras

om feng. ortnamnet Meolcfordß, eng. Milk River, ett tilltlöde

till Missuri med mjölkhvitt танец‘1 samt gr. källnamnet Гадаю

1 Lakonien, af 7111x- ’mjölk’\”. En liknande upprinnelse ha

namnen Vasselsjön (GS 2 О 32 Vstml.) ook vassletjärn (1 V

33 Dalsl.) : sv. vaesle, т. vatla. Isl. Gaita har fätt sitt namn

pá grund af sitt mjölkbvita vatten (se Getaren); jf'r ät'ven Hviten.

I betraktande af huru vanlîgt k-suffixet ärisjönamn, kunde

man dock äfven шика pá en atledning af den stam тишь, som

behandlas under щипал—зацвел. särskin erinras om Mjälasjön

Hall., utbildning af ett äldre ‘швец. Jfr Järken, Silken, Tjur

kan o. s. v. Emellertid {шеф-аде: jag den forst gifna tolk

ningen. _

Mjälldrängen mjalßdragßgan (Mjalldrangen GS 2 Ó 40).

liten sjö i Jämshögs sn, Listers hd Blek. Första leden synes

vara densamma som i шипами (GS 1 V 38 H2111.)00kmjä11ân

(Medelpad) oak innehälla sv. шиш ’hvit llaga', no. mjell lfnug,

зги?’ Aas., isl. mjQll gen. mjallar ’nyfallen snö', hvartill sv.

dial. шиш ’бп, hva, glänsande’ (jt'r isl. mja.11hvítr)uppvìsar en

sekundär betydelse. Äfven i Norge ñnnas ortnamn, där mot

svarande отд kan ingâ; jfl' Будь NG 2: 383, Elven. s. 160.

Särskilt erinras om по. älfnamnet Швеца. Ifräga om f`órsta

leden kan man dock äfven, ehuru med mindre fog, шика

1) Tuneld (1) 2: 9 (1786). .Harròkna är паша pa en vid sjön

belägen gñrd. Jfr Bondokna i Floda sn, Oppunda hd Sdml.

2) Rygh NG 1: 71, Elven. s. 161.

s) Middendol'ff Aeng. Ниш. s. 95.

4) Egli Nom. geogr.z s. 106. 5) Fick Bezz. Beitr. 22: 49.
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pá det nära besläktade sv. dial. наше, mjä1a’lös, tin sand;

hlandning af sandjord ook шуНа’, motsvarande no. mjele m.

’1in_sandj0rd’, hvilket итал wifvel 1115511- inamnet Mjälasjön (GS

1 О 38) Torups sn, Tönnersjö hd Hall. : щепа, Mjälahun. Detta

sjönamn har i Шахе tid säkerligen lytt ‘швец. sannonkt upp

падет samma ord i no. 1‹;:‘›.гс1пашпеъ Mjœleberg (шаге i Швеца.

bœrghi); jfl' Rygh NG 2: 325 f. Nära besläktat med dessa

senate ord är alltsä. sjönamnet мыт-ед; jfl' för öfrigt de under

Malen uppräknade namnen. Om senare leden se Drängen. Dy

Шт heterogene sammansättnìngar bero dels därpâ., att andra

leden 311- ett senare tìllägg, dels utan tvil'vel stundom pä. att

första leden är ett älf'namn. ‚И? idetta afseende шалаш ofvan.

Pä liknande sätt synes sjönamnet Likstammen hat'va uppkommit.

Mjögtvängen mjößg-tväg2gen (GS 1 V 32), láng, smal sjö

i Glat'va ook Silleruds шпаг, Gillbärgs ook Nordmarks llzder

Vrml. Om serrare leden se Tvängen. Den törra innehâller en

dialektform at' ett adj., som synnerligen ol'ta ingär i svenska

sjönamn, näml. fsv. mio(r), mie, isl. mjòr ’smal, шип’ : Mjöga

sjön (GS 1 V 37 Vg.) vid Bredsjön, Mjögesjön (1 V 37 Vg),

Mjögsjön 1, шатаю (GS 1 V 31 2 вы); vidare Mjölängen,

Mjöasjön (GS 1 V 38 Hall), MjösjönY, Mjövatçnet (GS 2 V

33), fsv. Myöasundh (1459)*5; Mjuggsjön (GS 3 O 31 V8tml.),

dock osäkert, измазал (3 O 40 3 ggr : Mjuamàlanl gg), Mju

sjön (3 0 39), Mjuagöl (3 O 40), Mjusen_ (4 O 27 Häls.),

tydligen af ett ’Mio(a)siß, Mjosjön (GS 1 O 37); at' (Недеш

formen mög : Mögrefven, Mögsjön4, Möjsjön (GS 4 O 31),

samt slutligen Möasjön i Osby sn Skâne (Falkm. s. 238). En

añedning at' adj. mio är Myingen. Sannolikt är för ату,

ш sjönamnet Miörn innehäller den fsv. nominativformen (med

bevarat r) at' Samma adj. I fsv. tid ha säkerligen de flästa

af ofvan anförda sjöar hetat Mioasio; Мг gârdnamnet Myos

l)GS 2V33, 1 V32 3ggr. 2 O32, 1 V315ggr,1031.

2) Gs 1 v 37, 3 О 37, 3 ò 36, 4 O 36 4 331- samt i Glim

àkra su Skä. enl. Fnlkm. s. 238; dessutom, иным Miejän, i Онег—

Luleä enl. Nordlinder Sv. 1m. VI. 3: 18.

s) Styŕïe Un.2 s. 218.

4)GSIV33.4 O33,2V33,1V32,2V32,20323

ggf, 4 O 32, 1 O 31, 2 O 31, det sista uttalat „таит eller

mêgjgn.
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siohult (1404 enl. SD NS I) Ãsheda sn Smàl. Stundom har

namnet Val'it osammansatt. Detta är t. ex. fallet med шпа

§_jön:Mjua.mà1a (В1е1‹.)‚ fda. ’Mioe; jfr Djupeu (fsv. ‘Diupe).

Afven i änamn ingâl' ox'det: Falkm. s. 238 anf`ór frän Everöds

sn Skä. ett Mjöán. Ä samma Ställe uppräknas ätskilliga andra

af adj. mio, mia bìldade ortnamn, till hvilka má läggas västg.

sockennalnnet Mjöbäck, fsv. Miobek (SD 3: 157 fr. 1314), vâl

älst bäcknamn. Motsvarande adj. fórekommer äfven i namn pâ

norska vattendragl. Adjektivet hai', säsom framgâr af 0111111

stäende lista, та: spritt öfver hela Göta- ock Svealand. Att

det just är detta ord som 1113111— ide anförda sjönamnen, ё:

tydligt däral', att sjöarna i de allra ñästa fall äro synnerlìgen

smala.

At' det likbetydande fsv. ook nsv._§1dj. smal komma nam»

nen Виши-15611 (GS 1 О 31 Vrml., 6 О 31 Uppl.), Smaltjärn

(1 V 32 Vrml); jf;l Smiilten. Hit hör möjligen äfven sjönamnet

Smälingen (GS 3 О 29) Bjursäs sn Palatina. Se äfven Тиши-ел.

Mjölángen mjößlogZgen (GS 2 О 40) Jämshögs sn, Listers

hd Blek., nära Sjön Vielůngen. Se Mjögtvängen Ock Längen.

Mjörn mjö4rn, af allrnogen ofta ännu uttalat miö4r, utan

bestämd artikel (miors VGL IV. 11: 3 hufvudhandski'.; 111101

auf. st. hdskl'. H, Bureus капа 1626; Miör VGL1V.11:3hdskr.

L, Blaeu 2: 33 [1663, skrìfvet Miœurïl; Mjörn General Landkort

öfv. Vg. о. 1688, Hermelin 1808, GS 1 V 36; Mjöen Tuneld[11]

5: 14 [1790]; Щбгеп Lindskog 4: 400 [1814; ä S. 404: Mjörnj),

3101- sjö pá gränsen af Vätle, Kullings ock Ale hzder Vg. Ut

gâende frän formerna i hdskr. G, L samt den nsv. uttalsformen

(hvarom utförligare nedan), antager jag, att пашней innehàller

det under митингов nämnda fsv. adj. mio(r), mia ock upp

visar nominativformen med beval-at r af detta 0rd, hvilken an

nars icke är belagd i fsv. (se Südw). Mot denna härledning

skulle man каппа таты, att sjön i sin helhet веда icke är

smalformìg. Emellertid má framhâllas, att den —- enligt upp

gift af en med trakten förtrogen person _ i allmänhet ser tráng

ook smal ut pá grund at' öar ock utskjutande näs, hvarom Зад

själf haft tillfálle att öfvertyga mig; härmed mâ. Sammanhällas

ett yttrande i SGU Ab 7: 10, att sjöns storlek vanligen Шва

1) Rygh NG 31387, Stud. s. 78.
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framträder. Namnet kan för öfrigt ursprnngligen hafva äsyftat

nägon af sjöns ganska smala vikar.

En viktigare instans mot härlednìngen ur fsv. mio(r) är den

omständigheten, att hufvudhandskr. af VGL IV har formen

miorj'. Dock torde detta f`órhällande icke behöfva betyda syn

пел-113311 mycket af den grund, att just i den sjönamnslista7 (1111

namnet förekommer, ett par uppenbart felaktiga former äro till

ñnnandes, under det att de handskrifter, som kalla ifrägavarande

sjö Mior, Miör, tydligen anföra de Ниша namnformerna:

scryutui, Н Strukni, L Strwkne (se вывел.) ook brangiri, H

L Вызван‘ (se Brängen). Jag antager alltsä, att sjön i fsv. tid

hetat Mior, Miör. I fräga 0m bevamndet af nominativens r

knnna t. ex. Шёл-ед (dock ej fullt säkert) ock ‘Шпаги jäm

föras. шаги fórhäller sig till Mjöen (TUNELD) som sjönamnet

Flären till Ша.

Skulle emellertid mot Í`órmodan Mjors vara. den äldre for

men, vore order. identiskt med fno. щепа (gen. Miossar, Mias

sar, Miorsar m. щ)‘. nu Mjösen. Detta senare innehäller en

rot mer-, som synes stä i añjudsfórhâllande till sv. dial. mar,

isl. marr, lat. mare о. s. v. (se Maren) ock sälunda betyda. ’vatt

net, sjön'2; jfr t. ex. Vättern oek öfversikten. Om s-añedningen

afhandlas i ordbildningsläran.

Mofällingen почищен (GS 2 V 33) Eds sn, Vedbo hd

Dalsl. Första leden är sv. mo, fsv. mo(r), isl. mórß; jfr Sjö

namnen Mosjön“, Moisjärn5 samt Lermon, Öfvermon. Senare

leden är densamma som ingär i no. gârdnamnet Surfällingen

(stafvat med e), hvilket Будь NG 1: 242 für till no. felling f.

’fälla, svedjeland’. Detta тег är likìsom sv. fälla. en afledning at'

det likbetydande fall, som 011111бге1коштегйзиогшашп. Af sv..

falla ’svedjeland’ kommer i alla händelser Fällesjön (GS 2 О

37) : Fäuan samt väl ocksä Fällträsket Кеды-111111311“. Fälle

l) NGL V. 2: 815, Bugge-Rygh Elven. s. 326.

2) Till detta sjönnmn ställer Kögel AfdA 19: 8 det germ. folk

namnet Marsi ’bewohner des tieñandes, der sumpûgen niedernngen’.

5) Icke besläktat med fsax. тог, ty. moor 0. в. v.

4) Gs 3 Ó 39,1 Ó 37:мо 2 ggr, 4 о 37, 2 о 34:11Iostorp,

3 Ó 34 : Mosjotorp, 2 Ö 33 : Mosjotorp 2 ggr, 3 Ó 33 : Mosjo, Mosás,

2 о 32 :Mosjoasem 1 Ö 31, 3 Ó 31, 4 Ö 31.

5)GS2V34,2V33,1V32,1V31.

6) Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 7.
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sjön förhäller sig till Mofallingen liksom Brännesjön till sjö

пашет Bränningen. Se äfven Rönning'en. _.

Mogdßll moßgdení’ 1 (Lìndskog 4: 348 [1814], GS 1 О 36)’

Vings su, Аз bd Vg.; äfven kallad Ving- eller Hökerums- eller

Säbysjön. Sjön bar läga strändcr. Den upptager fiera till

flöden ock afbördar sitt vatten i Viskan (hvarför en medde

lare vill зама namnet i etymologisk förbindelse med sv. mage).

Namnet synes vara bildat af stammen i de under Mogen :in

förda sjönamncn med samma afiedning som i sjönamnen Удава,

Öfden о. s. v. För öt'rigt erinras om no. älfnamnet Magda

(Rygb NG 1: 29), som dock ej direkt kan ställas till Mogden,

samt Magdesjön (SGU Aa 83:8) Og., där möjligen ett enkelt

sjönamn ‘мадам ingär, som kan vara besläktat med мое-6.011.

Mogen, Nor-ra ock 8611111, 111045911 (эшёвеш), mingen Norr

ock Söder- eller Sörmogen norsmo'lgen, sösdermoîgen (sösr)

(Norr- Ock Södermogen Tuneld S. 82 [1741], GS 3 О 31; Norr

ock Sörmogen Bergland s. 2) Ramsbärgs sn, Lindes bä_1_gsl. Vstml.

Samma s_tam synes ingâ i подведён (GS 1 V 37, 1 O 37). Mog

sjön (2 О 33 Nke). De bâda förstn'ámnda äro liksom Mogden

belägna i Vg., den förra i Roasjö sn, den senare i Häcksviks sn

vid Mega, hvilket gärdnamn tyder pá ett osammansatt'sjönamn

‘Möghe. Det är frestande att antaga, det dessa ord innebälla

ett af sbst. mo (se Mofällingen) bildat ‘Moe med af hiatusfyllande

w uppkommet g; jfr sv. redobogen, tragen o. s. v. af -boen,

troen. Men om sjönamnet Mogden hör bit, mäste detta anta

gande uppgifvas. Jag har ingen mening om härledningen af

denna stam môg. Det finnes ingen särskild anledning att an

taga, det den stär i aßjudsförhällande till stammen i sjönamnet

навет. Till möjlig ledning má anföras, att sjöarna Mogen

enligt uppgift äro utmärkta för sitt klara vatten.

Molken (GS 3 O 33, SGU Aa 9: 5), ytterst liten sjö i Floda

sn, Oppnnda hd Sdml. Den är enligt uppgift numero. försvnnnen,

men dess ursprungliga omfattning kan à GS 3 О 33 ännu Шпе

ligen urskiljas. Den i förbindelse med sjön stàende ân напав

Molkän (Màlkàn) ock utfaller i Molkaviken af Kolsnaren. Narn

 

1) Enligt en напав nppgift har ordet i första Átafvelsen áfljud.

Nainnet böres för öfrigt пишет sällan bland ullmogen.

2) Magden Höjer 2: 1095 torde bero pá tryckfel.
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net à den vid än belägna gärden Molke, viser hän pá ett esam

mansatt fsv. änamn. Beträíïande härledningen tänker man snarast

pä samband med sjönamnet шапке ock de under detta ord bär

förut aní`órda norska älfnamnen щипками о. s. v.; jfr fsv. топка

’mjölka’. Möjligt är dock äfven, att namnet liksom sà mänga

andra sjönamn bildats med suffixalt k; se t. ex. инков.

Molàngen moslogïlgen (SGU Aa 63: 8) Lerbäcks sn, Kumla

. hd Nke; jfl' Moflilllngen 00k Längen.

Morelângen (Crœlius s. 392 [1748, 1774]), väl äldre namn

pá M01-en 1; se d. o.

Meren.

1) moar-en?, af allmogen штат mgßerîn, enligt annan nppgit't

mo4ren (Craelius s. 134 [1774], GS 3 О 371) Virserums ook Tveta

amar, Aspelands hd Klm.

2) (Grau s. 502 [1754]) Vástanfors sn, Norbärgs bärgsl.

Vstml. Sjön канав enligt GS 3 О 31 samt Thanx Vest. s. 166

numera Мох-55611 (Norm ook Södra). At' denua form 511- gárdnamnet

Morsjötorp, af den шаге osammansatta formen ёж Bastmora

bìldat, det senate nämnt är 1625.

Sjönamnet innehâller sv. dial. mor 1’. ’tät ock buskig skog,

med läg skog beväxt, ofruktbar mark; skogbeväxt myrland’ Rz,

Nor. Ordl. öfv. dalm. s. 126, no. mor f. ’liten skog’ Ross, fsax.

mòr n., ags. ш. ’träsk, kärŕ, fht. muor n. ’träsk’, äfven ’haf’.

0rdets älsta uppvisade betydelse är sälunda ’träsk, kärr’, men

det har ännu ,tidigare betytt ’sjö, hat”, ook det är ju möjligt,

ehuru icke troligt, att i vâra sjönamn denna betydelse ingàr,

alltsä densamma som дав‘ antaglt för den närbelägna Maren 1,

hvilket ord stâr i afljudsförhällande till Moren. Snai-ast är det

doek betydelsen ’k'árr' vi här ha att söka. Jfr för öfrigt de af

ватта ord bildade sjönamnen попадав, мощах-ц (GS 3 О 31,

3 О 30), 110. älfnamnet Mora., hvilket Будь Personn. s. 182 (jfr

Elven. s. 163) är böjd att föra till m01` f. ’skogholt’, vidal-e fsv.

gârdnamnet Morabodha. (1500)3‚ 1111 Morebo Mörlanda sn Klm.,

fsv. pl. мат, nu Mora Dalarna о. s. v. I fräga om betydelsen

jfr Kiln-länger; ock därunder anförda sjönamn. Namnet 311- icke

певшим vare sig med sjönamnen pá Mo- eller med dem pá Myr.

1) Formen Maren Hermelin 1818 beror säkerligen pä tryckfel.

2) 311- afljudsformen fsv. mar (Мш'еп). Se Nor. Sv. etym. s. 54.

3) Vadst. kl. jordeb. s. 135.
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AMorlejen moßrlegjenfMorlegen GS 2 35), liten sjöi

St. Àby su, Lysings hd Og. : Morliden (à GS), Мопеды (еп1.

Tham Link. s. 639 samt jordeboken; bâda uttalen förekomma).

Om första leden se Mol-en. Den senare är i saknad af äldre

former svâr att bedömma ock kan tydas pá fiera sätt. Natur

ligtvis äro дат- ock sjönamnen etymologiskt identiska. Jag an

tager, att det senare uppkommit af det förra ock att detta i

sin tur äl' sammansatt med ett äldre namn pä sjön, Moren (se4

fóreg. namn). ._

Morpan morßpen2 (GS 4 О 33) Lids sn, Rönö hd Sdml.

Sjön kallas hos Tham. Nyk. s. 250 Morpasjön. I den 111131311

sande Râby socken ligger gàrden Morpan nära en ä, 50111 stär

i fórbindelse med sjön Morpan. Ан har sälunda tydligtvis îìfven

burit detta namn, som kanske for öfrigt frän denna öfverflyttats

pá sjön, Med hänsyn till utta-let med о kan man icke antaga,

att till grund för sjönamnet ligger en utvidgning af sv. dial.

mor, mûr ’affall, skräp', fno. mor ’smätt stoft’ af ватта art

som sv. dial. негра, sörpa. : isl. ваш-1- o. s. v.: för en d_vlik

betydelse hos sjönamn saknas annars icke analogier.

мо55агеп, se Mârsnrcn.

Mosslůngen väl mosalogggen (SGU Aa 20: 51) Norunga sn,

Gäsenes hd Vg. Namnet innehäller sv. dial. más, fsv. mos n.,

da. fht. mos ’mossa, mosse’ eller fsv. isl. mesi ds. Jfr sjö

namnen Mossasjön (GS 1 V 37),Mosjön1, Mossvattnet (GS 1 V

32), litlosstjärn2 samt Myssjaren ock Můrsaren. I fht. ortnamn

är det motsvarande ordet ganska vanligt, `51'1‘1111о5111п1.(3111211

ilodnamn), Mosbah o. s. v.3, ей äfven (jämte det lìkbetydande

méos) i ags. namn, t. ех. Mos léah, Méos mere o. s. v.4

Mnllhöfden mulßhövYden (Munhöfding GS 8 040) Erings

boda sn, Medelstads hd Blek. Om fórsta leden se Muloxen;

om senare Höfden samt (de blekingska) Ljnsten, Hätten, S111-,

Svru'thöfden.

"1111110110115 (Mulloxen Radloiï 1: 202 [1804]; Muloxen GS

6 О 30), liten ock att. dömma af kartan numera försvunnen eller

sâ gott som försvunnen sjö i Häfverö 511, Väddö ock Häfverö
 

1)053040,11732. 2)Gs2032,2v1-11,2031.

3) Förstem. 2: 1044 f.

4) Middendorlf Авив. ñnrn. s. 95.

5) Om uttslet har jag ej lyckats erhůlla nägon upplysning.



XX. 1 попели—111111011. 41 1

skeppsl. Uppl. Om den hos RADLOFF anfórda formen — ‹1еп

älsta jag lyckats anträñ'a —- är riktig, är ordet sammansatt med

sv. шип, fsv. muld, isl. mold Г; ’jol'd’, hvaraf äfvensiönamnen

Muuhöfden, Muusjön (GS 1 О 36: Muusjö, 2 О 35) samt

пинен 2 äro bildade; jfr швец. Det motsvarande fno. Ordet

ingâr säkerligen i no. Moldefjorden, Moldaaen, Moldelven

(se Rygh Elven. s. 162). Namnet erbjöde i sà fall en god ра

rallell till det likaledes uppländska sjönamnet valloxen, oek

formen Muloxen finge betl'aktas som folketymologisk anslut

ning till sv. fsv. mule, isl. múli. Emellertid má n'ánmas,

att detta ord ganska ofta förekommel' i no. eek ags. ol'tnamn,

särskilt för att beteekna uddar, n'ás eller i allmänhet fram

stiekande partier at' landskapetl. Om senare leden Oxnen, ткнет,

Yxningen 0. s. v.

Fsv. ‘Mulse eller ‘имею, hvaraf soekennamnet мимы-уди,

se under мопед. '

Multen. __

1) mu14ten (Hermelin 1803, GS 2 О 33) Lerbäeks su, Kulnla

hd Nke : Multna., enl. SRP nr 2039 är 1384 skrifvet мышца.

__ 2) mulflten2 (Blaeu 2: 20 [1663], Tuneld s. 73 [1741], GS 2

О 33) Kvissbro sn, Edsbärgs hd Nke; utfaller genom Mull

hytteán : Mullersäter.

Det är tydlìgt, att t i det senate sjönamnet är af витка]

natur. Detta framgär af namnen Mullhytteàn oek Mullhyt

tan: det senare har bildats at' ett änamn fsv. ‘Миш, liksom

t. ex. Asphyttan bildats af Aspen, Saxhytten at' Saxon 0. s. v.

Gârdnamnet Шипение:- mâste föl'klaras af gen. машет; jfr

fsv. Шпана:- os : älfnamnet ‘Hind (se Hinsen), воспетое <- fsv.

Botnar- (se Войти) 0. s. v. Stamordet är sv. шип, hvarom

närmare under Mnloxen. l fràga ош afledningen kunna sjö

namnen ситец oek Östen jämt'öras, det senate эй myeket mer

som äfven det är atlett af ett ânamn, Ösen. Hit hör säkerligen

äfven det Гоша namnet pä den sjö, som nu канав Mulserydsjön

i )Inlseryds sn, M0 hd Vg. Socknen kallas är 1540 Mulsaryd

('Styffe Un., s. 111). Detta nnmn förutsätter ett sjönamn ‘мине

(jfr t. ex. Hinsen) eller ‘Ищем (jfr t. ex. Швец). Jfr i öfrigt

det västgötska soekennamnet Strœngsrydh (se вычищу).

l) Se Fraz, Будь NG Indl. s. 29, Middendorff Авив. fiurn. s. 96.
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Ett annat förhâllande äger rum med пинен 1. Det Ты‘.

gàrdnamnet Multhnö visar, att t höl' till здании stammen.

Snarast ntgár alltsà detta sjönamn frän ett Гм‘. ‘мамин, hvaraf

Multhnö bildats ungefár som наезда ur Bägnaren. Detta nanln

hör antagligen till det germ. väl'bet mëltan ’snldltaV (jfr змием).

Närmast kan det vara aflett af ett älfnamn ‘мини, bildnt soln

de Тат. älfnamnen Виши, Gimn, ‘Вот (bvarom under Войти),

'Visn (hvilken form jag visat upp under пашен), nsv. Vai-nan,

fno. FQrn. Det ponerade namnet ‘мании saknar, som man

väntar sig, i-omljud; se afd. II.

Musaren (U. Hiärne Anledning 2, s. 66 [1702]) Noranda hd

Uppl.; mig för öfrigt obekant. Namnet hör sannolikt tillsanl

mans med de under Mysîngen anförda vattendragsnamnen.

Mllskan.nnusskan2 (Landtln. cont. k. 1751, Herlnelin 1802.

GS 5 0 33) Ósmo sn, Sotllolms hd Sdml. : Muskva, Muskösund.

Om en älfnamnsst'am Musk- i Norge se Rygh Elven. s. 167, (Шт

äfven det svenska sjönamnet olntalas. Samma stam шейк‘ kanske

i llamllet Muskö, 5101- ö vid Mysingsfjärden, är 1278 skrifvet

Muske (SD 1: 522; jfr dock slutet af дыша art.) samt i fht.

Mnschebaeh Förstem. Stemmen ìir sannolikt densanlma sonli

sv. dial. musk ln. ’mörker, skugga', no. musk n. ’mörker, nlörk

,iläekl sv. svartmuskig. Häraf kommer n-aflednìngen ‘Masken

Мат]! som oblik kasns hör 'Muska; jfl' namnet ä. (den llìir

belägna) шути, fsv. Soma (se Sommeil) m. fi. m. fi. Med :lf

seende pá betydelsen erinras om sjönamnen Dimblingen, Dun

kern, Hummeln, Kolsnaren, Mörken, Svarten 0. s. v.

Vattendragsnamnet Musk- anses emellertid af Будь Elven.

s. 167 möjligen vara besläktat med no. шавка ’stßve, ryge, drive.

regne tint’ ock at' Bugge ant'. arb. s. 327 kunna innehälla en

k-afledning al" mús ’rätta’. Denna senare tolkning torde under

alla olnst'ándigbeter vara att föredraga för önamnet пивка.

eftersonl ön är belägen i Mysingsfjärden (se Mysingen).

Myckeln, se Möckeln.

Myckllllloll, se Möcklailon. _'

Myingell myßi'gîgen (GS 2 O 38), Щеп sjö i Hultsjö sn,

Västra lld Snläl., nära sjön Öfvingen. Namnet är en añedning

af det under шаткими omtalade adj. mio(r). Myingen för

häller sig till fno. fjordnamnet Mjòangr (Будь Stud. s. 80) som

Fysingen till fno. Едите-20), Melmingen till filo. мандат,
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Vàllingen till fno. Vallangr. Möjligen utgär namnet {таи en

afljudsform mí af mîw, hvilken enligt Torp-Falk Dansk

norskens lydhist. s. 136 t'örekommer i ortnamnet Mysunde.

Den fsv. formen af detta namn 'Myinger är formellt identisk

med det släktnamn, som enligt min mening ligger till grund

för det skánska bynamnet абака, Möinge, fda. Sundra тупее

(se min afhandling om de svenska ortnamnen pá inge). _.

Myrbjöl'kell mysrbjörßken (Grau s. 527 [1754], GS 3 О 31),

liteu sjö i Gnnnilbo sn, Skinnskatteb'árgs bärgsl. Vstml.; vid

(Stora ook Lilla) Björken, Fett- ock Öjbjörken. Första leden

är väl fsv. myr, isl. mju' f. ’träsk, myr, кап", som sannolikt

ocksä ingär i Myrsjönl. Den fsv. formen för detta sjönamn

synes ha varit ’Myrisio att dömma al' sookennamnet Myrisio

(1388 Styiïe Пп.2 s. 169), nu Myrsjö Smäl.; jfr med afseende

pá första leden isl. mŕrisnips., no. myrsnipa. ’sumpsneppe, Sco

lopax gallinago’ Fr..z Aas. Ordet myr äl' för öfrigt rätt типу

i ortnamn (se Södw., Будь NG 1nd1. s. 68). Jfr med afseende

pâ. betydelsen t. ех. Kärrlângen, Moron. Myr ё!‘ besläktat med

sv. mosse (se моднице“), icke med vare sig de under Maren

eller Moren anförda sjönamnen. Om senare leden se щётке“.

Mysingen myßsigîen. n

и 1) (Т11аш Link. s. 40), den sjö i О. Ryds sn, Skärkinds hd

0g., som är belägen mellan sjöarna Axsjön ock Tnggen. u

2) (Tnneld s. 70 [1741], Tham Sthlm s. 19), fjärd i Oster

sjön mellan Mnskön ock [Лён Sdml.; GS 5 О 35 Канва Mysinga

fjärden.

Namnet bör sammanhällas med fno. älfnamnet маца), no.

Musa?. Detta hör till isl. mús ‘Щеп rätta', fsv. ook sv. mus.

Samma 0rd ingâr i fsv. kärrnamnet Musamyr vid Sigtuna (SD

2: 3 fr. 1286), nsv. миазм Tranemo sn Vg., Ekshärads sn Vrml.

Jfr Musaren, Muskan (Митей), Mysslingen Samt i fl'âga 0m bild

Dingen Höningen.

I Tuna sn, Olands hd Uppl., fiunes en sjö, som nu канав

hlïysinge-3 eller Myssingesjön (GS 5 О 30) oc-k är belägen vid

gärden Mys(s)inge. Derma kallas omkl’. 1312 Misunge (de mi

1)GS3037,1V36,1v32,25312ggr.

2) Rygh NG IV. 1:182, Elven. s. 167.

в) Thum Ups. s. 181.
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sungi SD 3: 97), hvilket namn sannolikt är at' patronymisktur

sprung.

__ MySSjal'ell my_[ßj'aren2 (Myssjaren Tham Nyk. S. 168, GS

4 o 32; neueren Lex. 7. 519), men sjö i Мета sn, Ãken hd

Sdml., med enligt THAM замка stränder. Namnet utgâr sanno

]ìkt t'rän ett Гну. ‘Мувй, oblik kas. ’Mysia, af' fsv. mos ’mossa;

mosse’ (Se Mosslàngen). 'Mysia (jfr Göljan, [Цап 0. s. v.) bar ош

bìldats till Myssjaren under anslutning till namnen ä de n'xir

belägna sjöarna Ванны-ед, Valnaren, Индиец о. s. v. (jfr

öljaren). En annan i-atledning at' Гм’. шов är sv. dial. шута,

mössja ‘Щеп fast Ейск i mossar ook kärr’ (Ark. 7: 173). Det

är doek äfven möjligt, att Myssjaren är en ombildning af ett

fsv. ‘Myssic(r), motsvarande det sjönamn, som ingâr i nam

net pá den vid en liten sjö belägna gärden Myssioaas (1407

enl. SD NS I), nu Mössjöâs Asa sn Smäl.; jfr Bissingen

(som i fsv. tid hetat ‘Hi])sio) ock Dlidlingen (ombildning al’ t'sv.

Dœdesia). __

Mysslingen mysßligen2 (GS 6 О 32) Österäkers sn, Шкет

skeppsl. Uppl. Namnet innehäller ett ord motsvarande isl. myfe

lingr ’liten тётю, mus'. Jfr (изживает, Killlngen, Mysingen. Möj

ligt är doek, att suftixet -ling egentligen tillhör sjönamnet, i

hvilket fall detta 311- en parallellbildning till sjönamnet Mysingen;

jfl’ i fl'äga om afledningen Выплыв-ел, Dädlingen, Döpplingen,

Tysslingen. Mysslingen kan förhälla sig till Mysingen som sjö

namnet Märlingen till fno. Mering-r.

макетам, Se Můsnaren.

Mallen, Stora ock Lilla (Вашей 2: 54 [1805]), tvä. smä

obetydliga skogssjöar i Rö sn, Sjuhundra hd Uppl. I заказа

at' uttalsuppgift ock шаге former är det svärt att yttra sig om

nalnnets härledning. Emellertid mä erinras om Mollasjön (GS

1 V 36), bvilken i äldre tider sannolikt haft ett osammansatt

namn. Sjön är nämligen belägen i Molla sn, Gäsenes hd Vg.,

sà. skrifveu âr 1394 (Stytfe Un.2 s. 136). För detta antagande

talar äfven det sydväst om sjön belägna Манагуа. Sjön har

alltsâ i fsv. tid канав ‘маце, hvarat'Molla bildats sâsom Loka.,

Манна, Rag-na o. s. v. at' resp. sjönanm. Samma ord synes

ingä. i Mounjön (GS 1 V 32). Till grund för dessa namn ligger

möjligen т. mold, pá s. k. a-omljud beroende växelform till

шип, muld, hvarom se Muloxen, Multen. Màllsjön (GS 1 V 36)
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Starrkärrs sn, А1е hd Vg., synes däremot att dömma at' gärd

namnetnMâlsjönas böra f`órbindas med Màlsjönl ook мышам

(GS 3 О 30 Norbärgs sn,Norbärgs bärgsl. Vstml.) Dâ мышах:

är belägen pâ. själfva soekengránsen ock мыши 1 eck 3 лёта

densamma, böra kanske âtminstone dessa sjönamn föras till t'sv.

mal i betydelsen ’grans 1. dyl.’, hvilken doek icke 311- belagd i

lìtterattlren; jfr sjönamnen Баев, Skalen, нашёл, Gränssjön

о. s. v. Ett Тау. Mäl- + Mal- ingär t. ex. i fsv. Malhœlla

(1337 enl. Stytïe Un.a s. 183), nu манна Smal. I vissa fall kan

man äfven eck med fog шика pä fsv. тигр, шогр f. ’skog’;

jt'r fsv. Kolmarp, i Og. ofta. uttalat попадём е11ег Kolmàln, samt

fsv. Ópmorp, nu Атм. Att ordet faktiskt ingär i namn á

vattendrag, framgär af fsv. Marl», Morpbaekker2 (311- 'afven шт).

Jt'r med afseende pâ betydelsen sjönamnen Vadan, Vadden,

Skogasjöns, Skogssjön“, Skogstjärn (GS 1 34), Bkogsgölen

(2 О 40), Skogagöl (3 0 33), Skogsviken (6 О 31).

För att nu ätergä till det appl. Mallen torde detta alltsà

snarast böra identifieras med det fsv. sjönamn ‘ионе, som ingár

i västgötanamnet Mollasjön.

Mànesjön, Se Solal-en.

Hängen, Se Mangan.

Màngsagera, se Agen ock Mangan (Mangan).

Mânstjärn, se Janhäksen.

магах-11611, se Màrn. .

Můrn ma4rn (Hennelinu 1810, GS 3 O 34) Vànga ock Kuller

stads шпаг, Mämmings hd Og. Möjligen bör Мёд-51611 (GS 1 V

36 2 ggr Vg.) jämföras. Kanske innehâller namnet marp f.

’skog’, hvarom лён-шаге under Mallen. Màrdsjön (6 O 30 Uppl.)

hör сё! till djurnamnet шага, jfr Rygh Elven. ss. 153, 155.

Màrsaren, af allmogen uttalat mösssarîn 5 (GS 5 О 30) Björk

linge sn, Noranda hd Uppl. Sjön har tydligen i шаге tid haft be

l) Gs з Ó 34 Risinge su, Finspimga lans ha 0g.; Gs з o 33

Skedvi en, ватта. hd; GS 3 Ö 31 Ramnäs sn, Snäŕringe hd Vstml.

2) Om förhàllandet mellan marl) ook morp se bl. a. Kock Fsv.

ljudl. s. 470, där det senare ordet uppfattas soin en omljudsform af det

förra, ock Nor. Sv. etyrn. s. 54 f., hvilken anser orden stà i 88511115

förhauande till hvarandra. Jfr Mörlal'en.

8) Gs з ò зз: skoganolm.

neslvsr,1òaraggneòßaaòsaöòas.

5) Ö uttalas med dragning ät à., allsá в.
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tydligt större utsträckning ock omfattat äfven sjöarna Järngården,

Näfvergården, Trigölingen, Velången ock Ramsjön. De mellan

liggande områdena utgöras nämligen af mycket lågländ sumpig

dymark. Järngârden, Mårsaren ock Velångeu äro för omkring

20 är sedan sänkta genom afdikning. Hvad namnets härledning

angår, synes det ej osannolikt, att Mårsaren är det gamla namnet

på den forntida, nu i smärre vattensamlingar uppdelade sjön.

Man kunde då våga sammanställa det med fno. Mors (Будь NG

1: 352), nu Mosselvenl, som väl är besläktat med fno. MjQrs

(se Mjörn slutet). Den i trakten boende allmogens tanke är

emellertid, att namnet kommer af mosse; se подвижен. Denna

senare häl-ledning är i sig själf ganska rimlig; ock då den här

rör från personer, som tala traktens dialekt, torde icke häller

i formellt afseende hinder möta att antaga densamma. Emel

lertid har jag ansett säkrast att behandla namnet under den

enda skritform, som kommit till min vetskap: blott en noggran

nare kännedom om dialektens ljudlagar gör det möjligt att af

göra, huruvida densamma är berättigad. För egen del tycker

jag på grund af uttalsuppgiften, att formen Mossaren bör före

dragas.

мазер-он, till hvilken artikel jag under Enegren häuvisat,

är icke namn på någon sjö. Namnet Måsegren (SGU Aa 83: 11)

syftar säkert på den så benämnda gården i Gullbärgs hd Ög.

= no. Mosegrein2. Detta senare namn förklaras af Вши såsom

'förgrening eller arm af en mosse, шут’, ock naturligtvis är det

denna betydelse som äfven tillkommer det sv. gårdnamnet.

Första leden sv. dial. måse, гит. måse motsvarar rspr. mosse.

Namnet är emellertid af intresse för vårt ämne, såtillvida som

bildningen af namnet är analog med den i Enegren ock Åm

gren. __

ll'IåSnaren måasnargn (Hermelin 1802, GS 5 0 33) Tveta

sn, Uknebo hd ваш; nära sjön Lanaren. Det finnes ingen

annan anledning att betvifla, det namnet hör till fogelnamnet

mås, än den, att s-afledningen i detta ord är relativt ung ock

knappast fanns på den tid, då sjönamnen på -nir uppstodo.

Emellertid kan ju sjönamnet vara en yngre ombildning af

1) ёй äfven Rygh Elven. s. 164.

2) Ar 1594 Монет-ед (Rygh NG 3: 253).
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summa art som манны-аи 2. Andi-a bildningar pâ шах-ед at

sbst. äro sjönamnen Eknaren ook Näsnaren : ek, näs, bäda lika

ledes belägna i Баш]. I frágil om stamstafvelsen el'inrar даёт

от Mássjönl, Màsegöl (GS 3 О 40 Blek), Màsaviken (2 VBoh) Dock 111- det naturligtvis ingalunda säkert, 211110301

namnet más 111561- 1 alla dessa namn: mossa., mosse heter näm

ligen 1 en mängd dial. resp. mäs (mes о. (1.), mäse (mese o.d.),

311- ä.nsv. même”, ook namnen kunna mycket väl vara samman

ваша. med dessa ord; se de under )Iosslângen anförda sjönam»

пеп 00k jfr äfven Myssjnren.

Af det ined más nära besläktade fsv. mäke, no. шапке

kommer sjönamnet Mâkevattnet (GS 2 V 36 Boh); af ettnord

motsvarande isl. шаг ’mâs’ kommer möjligen Mâsjö (GS 5 О 30

Uppl). Ош förhällandet mellan dessa tre ord se Hellqu. Ark. 7: 143.

Mäéll müßen (GS 1 O 39) Torpa sn, Sunnerbo hd Smäl.:

Mässeboda (шавзвеьогаа); af obekant härlednìng. Sjöns form

synes f`órbjuda att föra лапше: till ett ord motsvarande isl. ma'er

’t.unn, smal’, urgerm. stam щадит alltsä hörande till det i sv.

sjönamn synnerligen vanliga fsv. mio, mia (se Mjögtvängen).

Psv. Mœghin- 1115111- 1 Mœghinsior VGL IV. 10, nu Maj

eller Mäjsjön i Bosebo sn, Västbo hd Smâl.. samt efter min

mening äfven 1 nsv. Maj(en)fors, stark fors i Markaryds sn,

Sunnerbo hd Smäl. ‹— ‘Mœghinfors; se Bällen. Detta паевых:

är fsv. mœghin ’k1-aft, styrka’. Motsvarande ord uppträder

äfven i ags. som fórsta led i ortnamn ock har däl’ samma he

tydelse af ’stor, mäktig’, hufvudsakligen dock i sammansättningar

med stárr ’sten’, t. ex. Mœgenstán (se Middendoril1 Aeng. flurn.

s. 91). Af'venledes erinras om no. ä1l`nan1netMegn(: {пощада

n. ’styrka’), se Будь Elven. s. 156.

Mäjsjim, se Bällen 00k Ишемии

Mälarell мачт-ед? eller vanligen mäslaren (_mgl'awz “116

111211013; Mœlir omkr. 1351 enl. SRP4, 1396 e111. SRP nr 2795;i

нею: 1404 е111. SD NS I, 1414 enl. SD NS Il; in dem Meler

14695; Mâle obl. казне Gamla krön. v. 476, 514; Melar ä капп

 

1) Gs 1 v зз Hull., з ò 37 smal.. 4 ò 33 Sdml., в o 30 Uppl.

2) Norelius Ark. 2: 272.

3) Schagerström Sv. 1m. X. 1:53.

4) Enligt DAHLGREN (Egli Nom. веера s. 565).

5) Styffe Bìdr. t. Skand. hist. З: 236.



418 HELLQUIST, sJóNAMx. XX. 1

nal Nic. a Cusa’s karts. [1491]1; 11100101- Ol. Petri kr. ss. 69` 772',

Maler laeus Blaeu 2: 19-20 [1663]; Maler, 111110101- Dahlberg

Svec. ant.; Mälaren slutet af 1500-talet?3, Spegel Guds verk v.

108 [1685]4‚ Tuneld s. 58 [1741] о. 3. v.), 3101- sjö mellan Uppl.,

Sdml. ock Vstml. : Mälsůker, fsv. Mœlersaker (SRP nr 2235 fr.

1386, med frân nominativen ìnkommet r"), äldre машине:

(SRP nr 1939 fr. 1383). Summa namn föreligger äfven i fno.

viknamnet 'Neelix'. nu Melsomvik : fno. Mœlisheimr, nu Melsom

(Rygh Stud. 3. 49).

Det svenska sjönamnet har varit Póremäl för âtskilliga 101

klaringsförsök. Sá har t. ex. JOHANNES MAGNI härlett det frän

mal, mmm pä. {isken Silurus glanis, hvilken fordom talrikt 1010

kommit i sjön, men пишет är sällsynt där. Att nn sjöar er

hälla namn efter nâgot fiskslag, som där i större mängd uppe

háller sig, 311- visserligen icke sällsynt; se särskilt under .isp

lángenß. Af lisken mal skall för öfrigt Malasjön Ryssby 311,

Sunnerbo hd Smäl., enligt WIESELGREN hafva nppkallats'f. Här~

ledningen af namnet Mälaren ur detta íìsknamn torde emellertid

al fiera skäl böra förkastas, men är dock den möjligaste eller

kanske den enda antagliga af de äldre etymologier af ordet,

som Зад känners. För egen del ansluter jag mig utan tvekan

till den af Erdmann Heimat 11. nam. der Angeln s. 114 fram

ställda tydningen, enligt hvilken ordet 111- bildat af en Svensk

motsvarighet till isl. melr ш. ’sandbank’. Detta ord, urgerm.

’melhaz, äterfinnes pä Svensk botten i daim. mjäg (='mjä.lg)9.

hvilket 111- 011 i paradigmet uppkommen växelform till melrlo.

Ordet 111301- sannolikt äfven — utom i det nämnda fno. vik

1) Egli Nom. geogr. s. 565. 2) Rydqv. SSL 6: 308.

s) Se SD 1: 608. 4) »Then sköna Mälarem.

5) Jfr t. ex. fsv. Gawrsrum jämte Gauesrum : Gagern о. s. v.,

se afd. II.

6) Detta namn har dock själft icke nägot sâdnnt Ursprung.

l) Se under Malen. Sjön upptages dock icke i R. LUNDBERGS

arbete »Om svenska insjöñskarnas utbreduing» s. 26 bland de sjöar, dit

üsken 1111 förekommer. '

8) Afgjort oantaglîg är nf formella skäl Frscnsns'rnóus härlcdning

nf шипит ’mellan' (Beskrifning öfver Mälareu, Sthlm 1785).

9) Häraf kommer затаившие: Myelgom, Maalghum, nu Mjälga., by

i Tuna sn Dal. (Dipl. dalek. 3: Reg. 57).

10) Se Bugge hos Nor. Sv. 1m. 1V. 2: 126.
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namnet ‘Мази: —— i Mälsjön (GS 4 O 33)1 : Mmsäter Gäsinge sn,

Вида. bd Sdml., samt säkert i àtskilliga no. gärdnamn säsom

fno. Melrinn (af Медицина”), Melsnes3 m. ti. Namnet шивш

är bildat af mœl- pá samma sätt som fsv. ‘68111112- af galm (se

Башни-оп), fsv. ‘Казан- af шва (se Näsnaren), fno. Aspìr af евр,

Laußr af lauf o. s. v.; se ridare öt'versikten öfvel' ordbildnìngcn,

(1111- äfven öt'vergângen ~ir —› -aren behandlas. I fräga om be

varandet af nominativens r kan t. ex. sjönamnet Уйдет jäm

fóras. Af en añjndsform mal- komma sjönamnen Malen, ‘Ma

пищал), Maljen, Malmen, Malsnan, Malsnaren In. il. I fräga

om betydelsen erinras om sjönamnen выдаем, Saunen, Ören,

Sandsjön. Slntligen má nâininas, att ä medeltida kartor ìifven

namnet Stokol laeus fórekommer". Detta är naturligtvis att

топка som Stockholmssjön.

Mälmingen mälsmigen2, stundom malßmigen2 (мышц

gen GS 4 O 35) Eds o. Шиш smar, N. ‘Шивы; hd Klm. : Mä

lingsbo, hvilket (enligt uppgift) i gamla bandlingar stundom

skrit'ves Malmingsbo. Namnet synes {тишина en bildning

pá -ing; jfr sjönamnet Malmingen, där antingen en växelform

pá -ung eller yngre anslutning till шиш föreligger. Detta.

senare är i alla händelser fallet med ~det ofvan säsom bi

t'orm till Mälmingen anförda Malmingen. Om härledningen se

under Malnien. Hcmmansnamnet Mälingsbo kan tyda pá ett

шаге sjönamn ‘мизинцев (: mal l. isl. шеп- ’sandbank’, se Mu

len, шиши), hvilket ombildats till Mälmingen, pá samma satt

som det ofvan bebandlade ‘Maling(en) ombildats till Malm

sjön. Om nägra andra fall, (Шт ortnamn afstemmen mal- pä

[Зинаиде ваш апыитв till malm, se under Malen. Jfr Märlingen.

'Maalinger : fno. tjordnamnet Malangr = Mälmingen : fno. Malm

angr = Vällingen : шпалу. I fräga om bildning ock bety

delse erinras om sjönamnen втыкал, Hällingen, вытащен,

Steningen, Sanningen.

Märlingen (Grau s. 67 [1754]), gränssjö mellan Vstml. ock

Dalarna. Skrifningen Mär-lingen âterger möjligen ett uttal mäß

x) Thani Куй. в. 262 I Melßjòn.

it) Будь NG 1: 322. s) Rygh NG з: 284.

4) Dablgren hos Egli Nom. весят. s. 565 (1893).

Se'. (лифт. XX. 1. 27
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ligenì, i hvilket fall sjönamnet vol-e identiskt med det under

Mälmiugen postulerade t'sv. ‘мизинца; jfr Harlingen, ‘панацею

(: fsf. 'Malunger). Emellertid har det Í'unnits ett fno. sjönamn

Meringr, hvìlket Будь NG VI. 1:83 härleder nr ett ält'narnn Mera:

marr ’hást’. Man kunde dä i Märlingen se en växelform pá

-ling till detta Damn; jfr Mysslingen : Mysingen.

I detta sammanhang má nämnas, att fsv. gärdnamnet Maer

lingœby (1321 enl. SD 3: 505), Lyhundra hd Uppl., innehâller

ett patronymieum ’Meerlingen se Hellqu. Sv. ortn. pá -inge

s. 102.

Märrsprängaren märssprägîgaren (mâfspnègm) (enl. 511111‘:

lig uppgift), tjìirn i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml. Sjön

skall ha fätt sitt namn däraf, att ett sto omkommit i densamma;

jfr med at'seende pä namnets bildning eek tillfálliga ursprnng

Silfköparen samt äfven Kolbriinnnren, Slaktaren. Säkel'ligen till

kommer emellertid namnet ursprungligen den af Kallstenius Nord.

stud. s. 127 omtalade Märrsprängbacken, som jeg antager Пака

1 närlieten at' sjön, ehuru det ej angifves i den citerade upp

satsen. Namnet Märrsprängaren är i sà fall ett fullt säkert

exempel pä ett slag ai' ellipser, som ofta förekommel' i vära
з3б11аш11; se t. ex. 111111е1 .lijden-en, Aplnngen. Ordet märr iugâr

äfven i мышам‘, Märrgöl (GS 1 V 31), kanske ocksâ i Mär

sjön (GS 3 О 31).

Mäseln mäseln’ eller enligt annali nppgìftß Mässeln màs“

seln (Mäseln Hel'melin 1810," Widegren 2: 135 [1828], Thann

Link. s. 35; Meseln GS 3 О 34) Risinge sn, Finspänga läns

hd 0g. : Mäfsselköp, dock ett ganska. gott впуске frân sjön; väl

at' samma grundord som 110. älfnamnet Meana., uttnlat mœ`ssna‘,

eck det likalydande no. sjönamnet, livilket i äldre tid затю—

likt haft en at' samma stam bildad mask. form (Будь NG 3: 42).

samt vidare 110. älfnamnet Messa., uttalat mœ`ssa (Rygh Elven.

s. 158). Betydelsen af denna stam är mig obekant. Äfvenledes

erinras om lgt. Hodnarnnet Mese (Jellinghaus Westfall. ortsn. s.

154). Jfr Mäsen.

Mäsen mássen” 5 (i mese. Or mese VGL IV. 10; Mesem

General Landkort öfv.Vg. 0. 1688; минет Не1ше11п 1808; Mäseren

1)Gs1v32,1v312ggr,2631,3031.

2) Akcentuppgift är ej lemnad. S) Frän Vâuga.

4) Будь NG 3: 29. 5) Enligt tvà uppgifter.
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Bexell 1: 522; имен GS 1 V 38) Karl Gnstats sn, Marks hd

Vg., ock Skällinge о. Nösslinge шпат, Himble hd Hall. : Mashult.

Den fsv. nominativformen synes ha varit 'Mesh'. alltsâ. УЗЫ af

ett aldre meis. Möjligt är ju, att namnet är besläktat med

sjönamnet Meslângen. Jfr äfven минет. "

Mäskaren massimale (Them Nyk. s. 281, GS 4 0 33)

Halla sn, Jönâkers hd` ock Vrena sn, Oppunda hd Sdml.; egent

ligen en vik af Yngaren. Namnet innehâller sv. (dial.) шаек

ш. ’blandning, röra, hop’ Nkel = mht. meisch m. ’trauben

meische; met, mit hon-ig gemischtes денник’ : ags. miscian, fht.

miskan (ty. mischen), hvilket icke fär betraktas som länord nr

lat.; jfr uttrycket »snön ёж mäskiger», d. v. s. betäckt med half

sm'ált snö. Betydelsen är ungefär densamma. som i sjönamnen

Mengen, Mängen, fno. älfnamnen ‘мушка, nu Melskaï, выдав

(Se Mangen) 0. S. v.

Mässeln, se Швеи.

Möckeln.

1) mök4ke1n (Moeuklen Blaeu 2: 36 [1663]; Möklen Tuneld

s. 132 [1741]: Möcklen Lotter c. 17.30, Rogberg o. Ruda ss. 364,

377 [1770]; маскам Hermelin 1809, GS 2 О 39), stor sjö pà

gränsen mellan Sunnerbo ock Allbo h:der Smäl. : Möckelsnäs l.

павианы; i Stenbrohults sn, Möcklehult i P_jätteryds sn.

2) щёткам 1. mtikßirelïn3 (пашен Rogberg о. Ruda s. 249

[1770]; Möckeln GS 3 О 38) Lenhofda sn, Uppvidinge hd Smâl. :

мдеыаьшс; nära den mindre Lillesjön.

3) mökßkelfn (GS 4 O 37), ganska stor sjö i Tuna sn, Tuna

läns hd Klm.

4) mök5ke12n l. mykßkelfn (Myckelen Lotter c. 1750; Möc

kelein Hermelin 1818; Möckeln GS 3 O 36) Tirserums sn, Ydre

hd Og.

5) mök4kem l. mökßkerfn (mé/_.6104 (Menem Tuneld s. 197

[1741]; Möekern Lotter c. 1750; Myekeln Dahl Carlssk. sochn

1) Rz s. 456. Верх. шаек har som bekent en mera specinliserad

betydelse.

s) Om detta namn se Rygh NG 2: 115.

3) Den вещие uppgiften härleder sig {гав Ãlghults sn, Uppvi

dinge hd.

'4) En meddelare anger икс. 1; jeg har dock hört ako. 2 nf en

allmogeman frán orten.
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17791; mamen Hermelin 1808, möckeln GS 2 Ö 32). stor sjö

i Karlskoga su, Karlskoga bärgsl. Vrml. Vid sjön har det under

medeltiden oek äfven senare omtalade Möckelsbodar varit be

läg'et, skrifvet Mukrisbother (1268 SD 1: 443), Mykrisbodher

(1336 SD 4: 530), Mßkirsbotha. (1403 SD NS I), Myklebode

(1566?, Myklesbodaß. Som Johansson Norask. ark. 2: 418 f.

visat, räknades till desse. дыш- bl. a. Виска, Briekegàrden,

Sandviken oek Stolpetorp, hvilka äro belägna â. stränderna af

sjön Möekeln4. Det 311‘ sälunda högst sannolikt, att detta sjö

namn ingär som Гоша led i nyss anförda namn, eek 1111511

lunda sjön i fsv. tid hetat ‘мнит, 'Mykrir, hvarom n'a'rmare

hì'u' nedan.

Det 111- tydiigt, att ätminstone de Туга första sjönamuen

innehälla fsv. mykil, isl. mykill тог’. Med detta ord har fer

öfrigt redan Wieselgren 2: 918 sammanställt namnet. Adjektivet

är nu ей gott som utdött i de svea- oek шантажа dialek

теша". Formen med -ö- beror pä samma, i de flästa dial.. men

ieke i rspr. gällande ljudlag, enligt hvilken formerna щека

’lyeka’, nöekel ‘пуске!’ o. s. v. uppkommit. Den stunden] upp

trädande enstat'vighetsakcenten har uppstátt genom analogisk

ombildning. Ordet ingär ì'tfven i sjönamnen Möeklañon, Möckle

sjö Kräksmäla sn Smâl. samt en hel mängd gärduamn, anfórda

i Sv. postortlex. ss. 330, 335 (1895). Frän Norge erinras om

Myklevandet Buskerud samt Mökern, Stor sjö i Hedemarkens

amt, eek frän Tyskland om tlodnalnnet(fht.)M.ihi1ba.h (Förstem.

2: 1025). Hvad Möokeln 5 beträñ'ar har, som ofvan nälnnts, denna

sjö i fsv. tid sannolikt hetat Mykrir eller Mukrir; men formen

Myklebode visar, att i alla händelser anslutning till туш ägt

rum. Detta. ’Mykrir är helt visst en bildning medelst det van

liga sjönamnssuffixet -ir al' en stam mukr, hvilket jag Гаиш

som en r-atlednìng af den rot muk, som ingär i аде. myoel, i

afljudsförhällande till fsv. mykil, туши“. Detta adj., mot

svarande ett got. ’mukrs, är till sin bildning analogt med isl.

1) Кошек. ark. 2: 401. 2) Копай. ark. 2: 421.

3) Norask. ark. 2: 422.

‘) Om fsv. Mykrisbodher se äfven Styñîe Un., s. 239.

5) Det uppgifves nf Rz s. 449 sůsorn sällan brukligt i Västbo,

dessutom förekommer dot i Dalarna ook pá Gottl. ‚

6) I dessa. вещие ord har y uppstàtt genom u-omljud nf i.



XX. 1 шиком—манков. 423

спет, got. abre, baitrs, Газы, hlûtrs o. s. v. För öfrigt pä

minner jag onl fsv. 'Bsellir (se Bällen) ook i fräga om formen

äfven om fsv. sjönamnet @c1-er. Att sjön varit nppkallad efter sin

storlek, synes mig högst шпионы.

Möekern möktkern (Fernow s. 9 [1773], GS 1 V 31),

mycket Щеп vattensamling i Bogens sn, Jösse hd Vrml. Sjön

'air âtminstone numera эй obetydlig (88,9 т. läng ook 59,3 m.

bred)1, att man kan forena namnet med under Möckeln be

handlade sjönamn endast under den förutsättning _ en förut

sättning som for öfrigt alls ìeke är orimlig _ att namnet är

ironiskt; jfr наши.

Möcklallon mökßlafloîn (Myklanon Lotter c. 1750; Myckle

fion Hermelin 1809; Mycklatlon GS 3 O 37; Möckla- eller

Mycklañoden[!] Allvin M0 s. 48) Edsbults о. Bällö sznar, S.

Vedbo hd Smâl. Sjön är ganska 81:02- ock mycket grund2 ook

gör sâlnnda allt мы för sitt namn, om hvilket se Möckeln

ook Flon.

Mögrefven mö3gre2ven_~ (mâgrévpn) (Miögrefwen 16913;

Mögrefwen [дн] 1695“, GS 2 O 31) Gâsborns sn, Filipstads bärgsl.

Vrml. Ош första leden шар, mjög- ’Smal' Se Mjögtviingen; jfr

(den närbelägna) Bredrefven. Om senare leden se Refven. Sjön

kallas äfven Mögsjön, äl- 1667 skrifvet Miögessiöen”.

Mörken.

1) stom ock Lina, meenam (Hermelin 1810, _GS з Ö 35)

Уйма sn, Hanekinds hd, ock Värdnäs sn, Kinds hd Og. : Mörke

torp. Sjön är en skogssjö ook har enligt uppgift »antagligem

щётки vatten.

2) (Tuneld [II] 5: 104 [1790]) Vrml.; mig f`ór öfrigt obekant.

Namnet innebäller adj. mörk, fsv. myrker, isl. myx-kr.

Samma ord ingâr i vattendragsnamnen паршивец, Mörkvatten,

нажавший, Mörkesjöarna (GS 2 у 34), Mörkejenß, Merk

vatten 7, Mörktjärn 3, Mörkgöl (GS 3 О 40), isl. Myrká, fsv. gârd

namnet Merkovik (SRP nl' 2030 fr. 1384) Slnál. Samma eller

1) Se Cederström Vrml. Быт. nr 1341.

2) Jfr Allvin Mo s. 48.

s) Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 134.

4) Enligt tvâ. uppgifter.

5)Gs304o2ggr, 11136. ‘5653040, 1 V36.

7)G512V36,2v35. 8)ers2v33,1v32.



424 ' nnLmurs'r, злбммх. XXI

ниш-1111 betydelse förekommer i sjönamnen Dimblingen, Банкет,

Bummeln, Kolsnaren, Магнат, Bvarten ш. il.

Den fsv. formen har trots den nuvarande akcenten sanno

likt varìt ’Myrke; jfr nämligen gärdnamnet макетах-р (‹— 'Myrka

pox-p), ej Mörkstorp sâsom Lungstorp, Mangstorp о. 8. v.

_Illörklángen mörsklogggen (enl. uppgift) Ãsbo sn, Göstrings

hd 0g. Sjön har mörkt vatten pâ dyig botten samt душа

stränder. Se för öfrigt Mörken ock Längen. __

мбгктщеп mörskmŕlen (Lilla Mörkemalen GS 1 О 37)

Sjötofta sn, Kinds hd Vg., ock Bäraryds sn, Västbo hd Эта“.

Se Mörken Ock Malen. __

lllörlarenl (GS 3 О 31), liten sjö i Karbännings sn, Nor

bärgs bärgsl. Vstml. Jag förmodar, att r1 är tecken för kaku

minalt l' (jfr Märlingen, жнец). Namnet kan dâ utgâ {гав ett

fsv. ‘мугрп, анеи af morp ’skog’, om nämligen icke detta är

en omljnds, utan en aßjudsform till marp (se нэп-шаге шиш,

в111те1). Betydelsen vore dä ’sk0gssjön’, 0m hvilken äfvenledes

handlas i art. Mállen.

Mörtsjön 0. d., se Asplñngen.

Möskern (Tham Пук. s. 10) anser jag äsyfta den ofvan

behandlade sjön Myssjaren (se d. 0.).

Nacketjäl'n, Se under Шип-111110311.

Nadden, Öfre oek Ned1-o, nadßden”, äfven nad4den (Надави

Grau s. 399 [1754], GS 3 О 31; Naddan Lex. 5: 411 är sanno

likt tryckfel) Ramnäs sn, Snäl'ringe hd Vstml. Namnet 311- aflett

af ett ord motsvarande no. шиш m. ’liten spets l. kil’, isl. naddr

ds. Med afseende â betydelsen jfr киви, spike“, выпит. Sanno

likt har sjön l'átt namn af det breda näs, som skiljer sjön i

de tvâ. hält'ter, som kallas Öfre ook Nedre Надави.

Naf- säsom ingâende i nnmn pá svenska vattendrag. se

Näfvergârden.

Nain eller Наде-п па‘Чп (Naijen Lex. 2: 208; Najen Her

melin 1808, Höjers karta; Nain Cederström Vrml. íiskev. nr 621)

Ekshärads ook Gustaf Adolfs шпаг, N. Alfdals hd Vrml., enligt

uppgift af allmogen utom дачи äfven benämnd »Naschsjön ,

1) Förfrâgning rörande uttnlet har blifvit obesvnrad.
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hvarom se under Narren. I saknad af äldre former synes mig

lönlöst att yttra sig om namnets härledning; möjligen äger

sammanhang rum med de under Näjen bebandlade sjönamnen.

Se följ. namn. __

Naren (Lotter c. 1750, Hermelin 1808) Eksbärads sn. Alf

dals hd Vrml., ar ett annat namn pá Najen (se ofvan), som det

synes af stammen i fsax. над-п, ags. nearu, eng. narrow ’trâng’,

isl. пептида ’Gibraltal" о. s. v.; se utförligare under Njlirfven,

Noren, Nìirdingen (Nälingen) ock jfr Narfveten. Det under Имен

omtalade »Naschsjöm kan vara ett af пашен utvidgat Narsjön.

Nal'fvell, ве Njärfven.

Narfveten (Närfweten Lotter c. 1750; Narweten Сидение

s. 391 [1732? 1774]; Narfvelen Hermelin 1818 är tryckt'el {Вт

Narfvetenl) Virserums o. Järeda smal', Aspelands hd Klmz, ock

Skirö sn, Ostra hd Smäl.; nu kallad Narfvetesjön (GS 3 О 37).

Pá grund at' namnet ä den närbelägna Skär(f)vetesjön (z Skal-[f]

vete) har man тат aa antaga, det -veten är en andra samman

sättningsled oek att för-sta leden utgöres af stammen Нет-1536

namnet Еды-{топ е11ег Nar- i Naren ock вши-- i ввёл-ел; jt'r

den närbelägna вши-ведал ock soekennamnet Skirö, i bvilken

socken större delen af Skär(f)vetesjön är belägen. Ниш Narf

vetesjön beträtfar, är den trâng ock smal, en betydelse ltill bvilken

man kommer, vare sig man utgär frän formen med -ä- eller

frân den med a.

Nasen (SGU Aa 18: 14) eller-_ Nassen (Tham пук. s. 9),

den sjö i Barfva ock шиш s:nar, O.-Rekarnas hd Sdml., som _

att dömma af GS 4 O 32 _ nu kallas Nässjön. Denna om

bildning är att jämföra med öfvergängen Bjärken —› Björken,

hvarom se ofvan. Betydelsen hos Nasen, Nassen ock Nässjön

är nämligen densamma. Grundordet i de törra namnen är det

i no. gärdnamn säsom Naas, Nos, Nas ingäende isl. nos f.,

gen. павш- ’näsa; framskjutande brant; ван’ (Rygh NG Indl.

s. 69), hvartill det i sjönamnen Näsnaren, Nässjön о. s. v. in

gäende sv. näs är en гонщики form. Ош bâde Nasen ock

Nassen varit talade former, förhälla de sig till livarandra som

sjönamnen Alen till Alsen ock Nyen till Nysen.

1) Enahanda är {ан-‚ананас: med formen Narfveln Lex. 7: 379.

Summa arb. bar 6: 165 ‘капиталов.
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Naten na3tan2 (nntp) eller enligt annan, dock osäkrare upp

gift na=‘ten1 (Tham Nyk._s. 267, GS 4 О 33) Gryts sn, Daga hd

Баш]. : Natangan. Namnet inneháller samma stam som det

mytiska isl. älfnamnet Nçgt.2 ock som sskr. nadí ’ñod’; jfr Nätaren.

Ett fno. älfnamn Nata bildar sannolikt f`órsta leden i no. Natu

dalanß. De af Jellinghaus Westtäl. ortsn. s. 154 anfórda lgt.

flodnamnen Nette böra kanske äfven förbindas med denna rot,

jfr Lollmeyer Herrigs Arch. 70: 408 f. Fsv. ‘Nati f`órhâller sig

till fsv. adj. mater“, fsax. nat, fht. naz, ty. nass liksOm fsv.

sjönamnet ‘Diupe, nu Djupen, till t'sv. diaper o. s. v. Namnets

betydelse har helt enkelt varit ’vattnet, sjön'; jfr “шел-11 ock (1311

under anförda paralleller. I detta sammanhang mä äfven erinras

om Vâtsjön Knista sn Nke. Om h'ar betydelsen ты, fuktig’

ingär, finnes en motsvarighet i fht. Fuhtebah, som väl 'ar sam

mansatt med adj. nuht (Förstem. 2: 504, jfr sv. Шиш-11131 mktig).

I etymologiskt samband med detta sjönamn stär enligt min

mening det fsv. gârdnamnet павших-р (SRP nl' 1639 t'rän 1381)

i Gryts sn, alltsä samma socken, inom hvilken sjön Naten 'al'

belägen. Namnet ätertinnes numera ej bland socknens gärdar.

Emellertid är det ganska intressant säsom tydligen törutsättande

ett älfnamn ‘пеню af den sjö- oak älfnamnsstam пер, som upp

träder i sv. sjönamnen шиш-ед, Nattarnöfdan, fno. Nitja, gr.

мм 0. s. v.; se Natal-en ось ышегныаеп. Detta namn Nana

har säkerligen burits af nâgon af de âar, som stä i förbindelse

med sjön Имен, hvarom mera nedan. Det är märkvärdigt

däl'fór, att det uppvisar afljudsväxling i Íörhällande till namnet

ä den sjö Natan, med llvilken ân är eller varit förenad _ ett

förllällande som tyder pá att vi här stà 111161- namn af ur

таща, snarast indoeuropeiska anor (se närmare under afd.

V). Ett analogt fall 5.1- fno. sjönamnet Aurr : älfnamnet Yrja

(Rygh NG 1: 196). Stundom inträlfar, att namn ä. vattendrag,

som stà i törbindelse med hvarandra, formellt likna hvarandra,

l) Akc. 2 har uppgifvits af ша pálitliga meddelare.

2) Detta namn öfversâttes dock af Jónsson Sn. Edda s. 229 med

’den rystende'.

3) Detta 'Nata föres af Rygh Elven. s. 175 till not ‘абс’; märk

dock vokal-växlíngenl

u1) Häraf kommer växtnamnet nate (Rz s. 464, Nor. Sv. ctym.

s. 56).
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titan att det etymologiska f`órhällandet dem emellan är fullt

klart. I en liten s_jö, som nu kallas Igeltjärn, men iNG 2: 488

(c. 1273) bär namnet pìodatiorn, utfaller en ä, 1171111511 auf. arb.

s. 487 benämnes piöa (pidu oos). Vidare erinras om fno. sjön

Mjsbr, som stär i förbindelse med l:ilfven Mors (Будь NG 1: 395).

Den ä, som betecknats med namnet Nœta, har sannolikt

varit den, som öfver Naten förbindel' Kyrksjön 01:11 Bäfven. Ett

nära besläktat änamn, fsv. ’Nœt1a., tycks för öfrigt dölja sig i

namnet ä. den 11511 nära Naten belägna gärden Nässelsta. (qvarn),

âr 1381 skrifvet Называют (SRP nr 1639)1. Senai'e leden 311

-5‘сарош; om ljudutvecklingen i dylika ortnamn se Kock Ark.

10: 335. Emellertid kan ju 11111- första leden äfven innehälla. fsv.

паша ’nässla‘; jfr fht. Nezzilapach, павианы о. 5. v. (Förstem.

2: 1075 f.) Ãr 1625 (karte.) förekommer jämte Neselsta. namnet

Neselquarn. Här ingâr snal'ast änamnet певца, direkt, alltsâ

ett fev. Nœtlo quœrn. De gärdnamn pá stad, som bildats :1f

vattendragsnamn, äro fà ook mel' ellel' mindre osäkra (se afd. IV).

Här mâ. som en parallell till Nœtlastom anföras fno. a (3151115

stadum (af älfnamnet 'G1ám[a:|, se Будь Personn. s. 91).

Neden, se Neten. _'

Nedingen ne"digen2 (Hermelin 1804, GS 4 О 33) Lilla

)Ialma о. Flens smal', Villättinge hd Sdml. : Nedingsnäs. Nam

net är med afseende pä bildning ock betydelse вёл-1111151 att

jämfóra med Öfvingen. Det innehällei' stammen i fsv. níper,

151. niör adv., 57. ned, fsv. niban, sv. nedan; jfr t. ex. Nedsjön

(GS 1 V 36 Vg.), Nedanbäck Glimäkra 511 811212, knappast dock

fno. älfnamnet Niöß.

Sjön skall enligt uppgift äfven ha kallats Nidingen, hvilket

паша berott pá anslutning till eller uppfattats 50111 ìnnehällande

sv. niding. Pä summa sätt har den närbelìigna Bâfven äfven

benämnts Bofven pá grund af sin fal'lighet. Sannolikt stâ dessa

folketymologiska 51151 skämtsamma ombildningar i nágot in

bördes sammanhang.

 

1) Utan tvifvel äsyftas samina gàrd äfven 111511 det i SD NS 3: 466

olntalade Nœthlìstum (1419), där före -stum en i dylikn namn ganska.

vanlig i-vokal uppträder, hvilken icke alltid Bynes vara. nrsprunglig.

i') Falkm. 5. 247.

3) Rygh NG ‘2: 95. Л: fht. ñodnumnsstammcn Nid- (Nida.) Förstem.

2: 1078.
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Nejen, Nejern, se Näjen, Nlljern.

Nerlàngen (Thani Хук. s. 198), se under команды.

Nel'tßn, se Напев.

Nesten, se масел.

Neten, Lilla ock Stora, вечен 1. Neden ne'iden (Neden GS

1 V 38, SGU Ab 13:7) Nösslinge ock Skällinge шпаг, Himble

hd Hall. Enligt uppgift säger den шаге generationen Neden,

den yngre Neten. Den förra formen är väl alltsä att bedömma

som halländska ша för äta, lida för lita o. s. v.; man kunde

dock Шика pä falsk ljudsubstitution. Tyvärr капает jag ej,

huruvida mâlets ljudlagar tillâta. att àterfóra ol'det pá en fda.

stam новь; härför kunde emellertid den stundom förekommande

formen Nätsjön1 tala. I эй. fall vore namuet säkerligen att

ställa till de under шиш-ед Ье11а11‹11а‹1е sjönamnen. Ett fda.

nêt <- neit- kan jag ej Íörklara; jfl' dock Nitten.

Шштегп nim4mern 1. enligt аппап uppgift nimsmergn l.

Nilnmaren nim3mar2n (Nimmern Broocmgm 2: 36 [1760], Her

melin 1810, Tham Link_._ s. 26, GS 3 О 35) Hägerstads ook

Oppeby sznar, Kinds hd Og. Sjön är enligt 11рр51й51-11ш1в samt

har lätt ook rörligt vatten. Namnet hör завы-1151311 till sv. dial.

nimm bl. a. ’bekväm, lämplig till, ätkomlig för”. Därest just

denna betydelse ingàr i ordet, vore sjönamnen Fängen, Kym

men, каш nál'mast jämförliga. Motsatt betydelse ha t. ex.

Bâfven, Trätten. Dà живите: emellertid ursprunglìgen be

tyder ’som (lätt) газет’, kunde man äfveu tänka sig, att sjö

namnet har afseende pá sjöns nyss nämnda egenskap :itt hustigt

' uppröraS. Jfl“ för öfl'igt Änimmeu.

Nissan, Se Guin.

._ Nistelen (Smäl. beskr. under Väckelsàng), Nistell (GS 3

О 39), Nistingen (Hermelin 1809, Wieselgreu 2: 7134) uppgifvas

som namn pá en numero ul'tappad sjö i Väokelsängs sn, Konga

hd Smäl. Till formen Nistingen sluter 515 det vid den Гоша

sjöstrauden belägna Nistingsö. Formen Nisteln har à sin sida

en direkt motsvarighet i no. bäcknamnet Nistil(l)en, anfört at

1) Bexell 1:522, Lex. 5: 314.

2) Sâ äfven enligt Thom Link. s. 953.

з) Om detta adj. se utförligt Rz s. 467.

4) Hylte'n-Cnvallius Vär. о. vird. 1:66 har genou: пумы formen

Nislingen; jfr auf. arb. s. III.
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Будь NG 3: 312, Elven. s. 173. Detta. hör enligt Внеси mög

ligen till 'nistill ’liten вы’, jfr no. älfnamnet паша (se Шпон).

Ordet kan väl emellertid 'áfven utgâ frân den lios isl. nist upp

trädande betydelsen ’krok` häkta’.

Mìndre понёс, trots att analogìer i {гада om betydelsen ej

saknas, är, att namnet afletts af ett ord motsvarande fsv. навес,

isl. nest n. ’föda, lifsmedel, нэп-ВШИ reskost’` Шагай’ ión-allied

ningen sv. dial. nieta. dalm. ook isa-afl. sv. dial. neste (<- miste),

da. шаге О. s. v.; jfr t. ex. Fatbm'en, Madkroken (Mntkroken).

Om det jämtländska sjönamnet Штат bör föras hit, ür

osäkert. _.

Kitten1 (Nitten Tuneld [l] 3: 9 [1786], GS 2 О 31; Nytten

Tuneld anf. st. jämte -i) Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs

bärgsl. Унт]. : Nittkvarn, Nitt- l. Nittelälfven. Namnet bör

sammanhällas med no. älfnamnet Ища, 1. Nitälfven, uttalat

визга? 1. netßta?, fno. шт, (se Будь NG 2: 268, Elven. s. 173 f.).

Detta anser BUGGE komma af not n. ‚азиат‘, hvars omljuds

vokal genom nytt omljud blifvit i; jfr ‘Шт. Nezzaha. Kanske

böra dock namnen hällre fattas som i-afìedningar af den ШЁ

namnsstam, som ingär i de gr. ñodnamnen Мёда, швы.

Formen med -y- är för klent bestyrkt, för att man kunde ha

skiìl att lägga denna till grund; jfr dock Nyttlngen.

Щитов, Stora. ock Lilla., nju4'ren '(Niuren Grau S. 67 [1754];

muren Thum Vest. s. 106, Gs 4 О 3o) мамаша sn, ofver

Tjnrbo hd Vstml., pá 1чтёпвеп till Dalarna. Pà grund nf en

statvighetsakcenten torde man knappast böra. ställa ordet till

sv. njure, hvaraf {акты sjönamnet Идол-пинен ook därunder

anförda sjönamn äro bildade. Nâgon annan lììmplig härledning

har jag emellertid icke att fóreslä. ._

Njurhlllten njusrhulïten (GS 4 О 36) Hallingebärgs sn,

S. Tjusts hd Шт. :Hu1t. Sjöns form visar, att första leden 211

8V. njure, fsv. niure. Pä liknande sätt formad är äfven Njur

sjön (GS 2 O 37 Smäl); jfr sockennamnet Njurunda., är 1472

вып-е: Шйш'шишН : Unden. I fräga om sjönamn bildade :1f

benämningar pä kroppsdelar erinras bland mânga om Deger

 

1) Uttalsuppgift har ej lelnnnts.

2) Ош dessn наши se Fick Веги. Beitr. 22: 51.

5) Styfïe Un., s. 315.
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lofven, Halen, Knon, Hjärta, Hjässa, ЕШЬ, Magsjön, Nacke

пах-111, Rnmpen о. s. v. Om senare leden se Viholten samt ниш

bren (z sv. hult ’mindre löfskog).

Det synes mig för фат att Юга detta ock tlñregâende

namn till gr. vsůpov (: Njuren = lat. nervus, germ. ‘ner-naz:

шатен), hvarmed bör jämföras Persson Wz. s. 144, Upps.

stud. s. 192.

Njäl'fvell njäu'ßven2 l. Näl'fvell när3ven2 (Njärfven Herme

lin" 1810, Widegren 1: 389 [1817], Hermelin 1818; Narfven 'GS

3 O 36) Norra Vi sn, Ydre hd, ock Tirserums sn, Kinds bd Og.

:Nj'arfvehu1t, Njärfvefall. Det förra namnet skrets âr 1596

ценивший, 1600 Nerffuehuultt Ock Närtfuehwltts, 1620 N1611‘

папин, Nierfuehnw. Gärdnamnet ock den lemnade uttalsupp

giften visa alltsä hän pá ett fsv. ’Nœrve ock ‘пшене : germ.

adj. ’ner-gaz ’sammanprässad, папе’ = lat. nervus ‘вена, rem

o. d.’, af ieu. )f ner, om bvilken rot se итал-Наше Persson W7..

s. 64. Formen Narfven й: alltsä af yngre datum; den Ште

kommer för öfrigt icke i det talade spräket ock beror sannolikt

belt enkelt pá tryckfel ä GS 3 O 36. Etymologiskt identiskt

med värt sjönamn 'zii' no. gárdnamnet Njerve, pá det smala näset

Spangareidö, hvarjämte stammen пещ- äfven uppträder i nisl.

nir-1111 ’gnidal'e’6, Nyrvi, en smal ö i Sendmm'e6, Njorfasund".

At' afijudsformen nar- förekommer en analog bildning i тата

leden af Narfwewijk (1642) Varnums (Kroppa) snS, tisl. щепа

випав; se ‘Маге Nnren, пятые... Hit bör УЗЫ äfven föras finl.

namnet â пли-ревёт i Нагрев sn, i sitt öfre lopp kallad нападок: 1".

Jfr för шиш de besläktade mingen, Narren, Nar/ten (af ватта

l) GS 1 V 33, vid en gůrnf Nacken. Det är alltsà möjligt, att

sjön nppkallats eŕter denna.; i motsntt fall har sjön i Шахе nd haft ett

osammansatt ваши.

2) Skr. utg. af Kyrkohist. fören. IV. 1: 90; i en bundling.

8) Rääf 1: 356; i en handling. 4) 851515 1: 367; i en handling.

5) Nor. Sv. etym. s. 23.

6) Nor. auf. st. samt närmare Bugge Ark. 20: 349.

т) Bugge Den œldste skaldedigtn. s. 40 n., Stud. 2: 97.

8) Enligt handling, aftryckt i Norusk. ark. 2: 765.

g) Fev. Narvabro (SRP nr 865), nu Narebro Skönbärga sn Og.,

innehâller däremot mansnamnet Narve; jfr t. ex. Kulsbro, Копы-о Óg.,

som uppkallats efter biskop Kol i Linköping (Lundgr. Sv. lm. X. 6: 152).

l0) Se närmare Saxén Шить-119‘. forsch. 2: 199.
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rotstadium) ock Noren samt i fråga om betydelsen äfven ljög

hängen.

Fsv. швами), ånalnn, se поев. .

Noen noÅen (GS ‘2 Ö 36), betydlig, långsträckt sjö i Lin

derås 0. Adelöfs smal', N. Vedbo hd Smål. : Nostorp.

Här som i fråga om så många andra sjönamn är det be

nämningen på en i förbindelse med sjön stående å som lemnar

oss säker vägledning vid bestämmandet at' den fsv. formen. Vid

den á, som förenar sjöarna Noen ock Ralången ock som nu

kallas Degelaån, ligga i Lommaryds sn gårdarna Noby ock No

bynäs, hvilka namn naturligtvis måste sesisamband med Noen.

Men ett afdetta Noby bildat gårdnamn (såvida ej rent af här

samma gård åsyftas) finns år 1416 under formen Nodhabymala

(SD NS 3: 193). Detta utgår sannolikt från ett 'Nodharbyma1a,

sammansatt med ånamnet ’Nc-adb, gen. 'Nôdhan Möjligt är

emellertid äfven att antaga ett äldre ‘Nodhoby (2 ett ånamn

'Nödha) med en öfvergâng о —› a i obetonad ställning, hva-rpá

vi i detta arbete sett Hera exempel, en öfvergång af samma art

som i de hos Nor. Aschw. gr. § 148 anförda fallen (Häkanson:

Håkon o. s. v_). Namnet på den vid sjön liggande gården Nos

torp kan härledas ur antingen повышал-р eller Nodhisthorp.

I förra fallet har sjön hetat ‘пышет, hvilket stämmer med nn

varande enstafvighetsakcent, i det senare 'Nödhir (_ntan omljud

som i мнет, fno. Aspir o. s. v.), då uttalet notan beror på

senare ombildning. Under alla omständigheter föreligger här

еп stam Nödh.

I detta sammanhang erinras om namnet å. den norska äll',

som nu kallas Nodalselven ock som på grund af äldre ortnamns

former måste innehålla en stam Nó-. Enligt Будь NG 15: 259

är denna stam annars icke uppvisad i norska ortnamn. Det

norska ordet är jag böjd att ställa till ieu. V nä 'flyta о. d.’ i

gr. voi-ya Фишка, källa', N'nwiç, Nodig ’källrä’, ударе; 'flytande'

0. s. v., ock det vore sålunda efter vanligt antagande -âtmin

stone formellt sett _ att sammanställa med sv. dial. no yho”.

fno. nói m. ”litet КЕМ-1’, lat. nâvisl. Till en afljudsform af samma

rot hör kanske fht. älfnamnet Nava., пата (8:de ат), nu Nahe?.

 

l) Om denna stam se Persson Wz. s. 142, Prellwitz under vallo).

2) So närmare Lohmeyer DF s. 90.



432 HELLQUIST, sJöNAMN. XX. l

Hvad lat. шита, sv. no beträñ'ar, är det emellertid icke fullt

säkert, att dessa. ord värkligen höra till 1" nä ’flyta o. d.’ Lik

som sà mänga andra benämningar pä skepp ook bátar kan

lat. nävis lltgà frân en betydelse af ’urhälkad мамаш’, hvil

ken fór öfrigt ännu lefver kvar i n0. по‘. Det synes mig icke

omöjligt, att den norska stammen nò- belt enkelt direkt 1111511

fràn detta ord i en dylik betydelse ook sâlunda är ett дёш

törelsenamn af samma art som Bjalken, Sperren, Stan, Stoc

karen ock mänga andra. Sá synes ocksä Будь NG 15: 259.

Elven. s. 174 snarast vara böjd att fórklara namnet i fräga.

För att nu ätergä till vár svenska stam натр, kan ju

denna vara en dentalutvidgning af den nämnda ien. roten nä;

jfr t. ex. sskr. snuta- ’ilytande' ock (med ieu. d) germ. nata

’vät', hvilket senare uppträder i Naten. палец kunde ju för

hâlla sig till Nôdh- som Fluten till Floden. Jfr i {гага om

betydelsen шить, Nan-n, Ищет o. s. v. Namnet Наде i sà

fall lika uräldriga anor som vissa andra itrakten förekom

mande vattendragsnamn synas äga.

Noren. _'

1) no4ren (GS 3 О 36) S. Vi sn, Sevedes hd Klm.

2) (Tham Nyk. s. 12) Hölö o. Vagnshärads smal', Hölebo

hd Sdml. : Nora, är 1416 skrifvet i Norum (SD NS 3:_142).

Sjön kallas nu Norbosjön (Thum auf. st. s. 222, GS 5 O 33):

3) Stora ock Lilla, позгеп’ (идти)2 1. no4rn (nQn)3 (GS 2 О

32) Knista sn, Edshärgs hd Nke, pá gränsen till Karlskoga

bärgsl. : Nordändan, sakerligcn fo'r погашал.

4) Stora ock Lilla, пой-ваг, enligt annan uppgift mö`orn (med

supradental):` (Öfra o. ‘Шеи-а. Noren Grau s. 527 [1754]; St. o. L.

Noren GS 3 О 31) pá gränsen mellan Gunnilbo sn, Skinnskatte

bärgs bärgsl., ock Ramnäs sn, Snäfringe hd Шиш].

5) n04rn (пот) (Noren Grau s. 62 [1754], Hermelin 1801,

GS 3 0 30) Ногти-33 sn, Когти-33 bärgsl. Vstml.; belägen vid

kyrkan. Efter sjön har byn ock socknen Norbarg fätt namn:

är 1416 Norabergh, 1432 Посидел-311“, 1504 Noraberg-'L

6) i sammansi'tttningarna папы-ш, Vällnoren.

1) Jfr Schrader Reallex. s. 711 ock tliir citernd litierntur.

2) Кап-1511035 sn. 3) Knista sn.

4) Stylîe Un.2 s. 259.

5) Dipl. dalek. l: 282; öfriga former auf. arb. 3:58.
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För 3-5 har man att ansätta ett {ёж sjönamn ’Nöre. Detta

framgår dels af uttalet med akc. 2 (i 3-4) ock dels af ortnam

цеп Nor(a.)bä.rg (ej Негатив) ock Nor(d)ä.ndan (ej Norsändan

såsom Fryksände, Lorsanda) <- fsv. ‘пах-назвав; jfr gårdnam

net Sjöände. Noren 1 har att dömma af uttalet med akc. 1 i

fsv. haft formen Nör; dock kan här yngre ombildning före

ligga.

Samma sjönamn (fsv. ‘Nôre l. ‘Nôr) föreligger äfven i jtl.

Noren1 (тёти); jfr Nor Dalarna (Tuneld s. 101 [1Т41])‚1‘Тогап‚

Lilla o. Stora (GS 3 О 30) Silfbärgs sn Dalarna, поташ (GS

3 0 31) Vstml. samt de många gårdnamnen о. d. på Nor-, t. ex.

sockennamnet Nora (1420) пней, vidare Klennorets 0. a.; äfven

i Norge är ordet vanligt i ortnamn, t. ex. älfnamnet Nox-94. Det

kommer af samma stam som appellativet sv. dial. nor n. 'sund

mellan tvänne sjöar, å eller flod som förenar tvänne sjöar' Rz,

fsv. 'sund' HL, da. dial. 'ett vatten som går in i landet ock

står i förening med hafvet genom en smal ränna'. Namnet

Noren 3-5 är enligt min mening en n-stamsutbildning just af

detta ord i den för de svenska dial. nämnda betydelsen. Samt

liga dessa sjöar äro nämligen med hvarandra förenade dubbel

sjöar. Det fsv. ‘поте skulle alltså i nsv. kunna öfversättas med

Norsjön, Sundsjön l. dyl. Då Noren 1 foreter samma egenhet,

är det högst antagligt, att anledningen till detta namn är den

samma. Slutligen må nämnas, att Norbosjön (Noren 2) genom

en á är förenad med en vik af Mälaren, den s. k. Tullgarns

viken. Nord. nör n. är en afljudsform till de under Naren,

шатен, Nälingen ock шатен behandlade stammarna, motsvarande

lett. nârs ’1‹1ашше1°’5. För öfrigt må iakttagas, att sjöarna Noren

icke äro i anmärkningsvärd grad trånga eller smala; vissa, t. ex.

1) Höjer 3: 190. 2) Styŕfe Uu.2 s. 246.

3) I gårdnamnet har naturligtvis ordet bibehållit sitt neutrala kön.

Däremot skall ett af detsamma utan Шедшие bildat sjönamn regelrätt

blifva masknlinum: därför Noren 1 (jfr öfversikten).

‘) Se Будь NG Indl. s. 69, 1: 328, Stud. ss. 74, 75, Elven.

s. 175.

5) Samma afljudsstadium förekommer äfven i ty. ortnamn, t. ex.

Nürnberg = an dem nuorin ‘berge 7an dem schmalen berge': Gebhardt

Fränk. Kurier 1898, 13 o. 14 april. Säkerligen felaktigt förbindes detta

namn af Förstein. 121 1168 o. a. med personnainnet Now.
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Noren 2, tvärtom jämnbreda : det är också ej pá grund af sin

egen form som de uppkallats _ hvilket däremot. är fallet med

de ofvan anförda sjönamnen Наган o. s. v. _ utan efter det

nor, som förenar dem med bredvidliggande sjöar. Om ordet

nor i västmanländska ortnamn hänvisar jag i öfrigt till en

mycket grundlig utredning hos Bellander s. 101 f.

Samtliga dessa ortnamn ha gammalt r i roten. Det torde

därför knappast vara riktigt, att _ såsom Wimmer Da. Runem.

2: 349 gör _ med sv. Nora. sammanställa det å. den danska

Helnæsstenen förekommande nuns. кара (= Nóra-goöi)1.

Nol'lållgell, se Поп-Шивы.

Norrgryten пек-531725611 (na-(grym) (SGU Aa 54: 6) Knista

sn, Edsbärgs hd Nke; se Gryten 10. Med vaderstrecksbenämniu

gen norr, fsv. nordher, isl. norðr äro äfven sammansatta: sjö

namnen Norrlången, тюкать -ä1gen, попадёт, Norrtjärn (G5

3 О 31), Norra sjön (GS 2 О 37), Norra-, Norregöls, Norra. чёт

(GS 1 V 31), Nordsjön“, Nordvattnet (Gbl 1 V 32).

Norrlången, Norlången.

1) (Norrlången Hermelin 1804; Nolàngssjön Tham Nyks.

16; St. панацеи GS 4 О 33) Dunkers sn, Villâttinge hd Sdml.

: Norrlången.

__ 2) @Iorlàngenn Tham Пук. ss. 7, 19o'; Norlångssjön GS 4

О 32) Arila sn, 0.-Rekarnes hd Sdml. Men äfven vid denna

sjö ligger enligt kartan en gård Norrlången, hvilket gör det

sannolikt, att också här ett sjönamn Norrlângen föreligger.

De båda sjöarna äro förenade medelst en å, hvadan det

andra namnet, Norlången, har goda skäl för sig. Om emeller

tid det af Tham 198 anförda Nerlången _ hvarmed tydligen

поп-шакал 1 åsyftas _ icke är ett blott tryckfel, synes det

vara de båda sjöarnas läge _ dock, som det tyekes, icke i tör

hållande till hvarandra _ som gifvit anledning till namnen. For

men Nor- är alltså att uppfatta som dialektform till norr; jfr
t. ex. Norräljen ock Sörlången. l

1) Jfr Nor. Sv. etym. s. 22.

2)Gs3O404ggr,3039,1ò382ggr,30382ggr,

2 o 37, 2 0 34, 3 0 34;Norrsjomrp, 4 Ö 32, 2 Ö 31, 3 ö 31,

sösisggf,eösisggf,eóso.

3)Gsa04.0,3040,2038.

‘>Gs1038,1v372ggr,1037,1\'31,2v31.
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Norrmogen, se Mogen.

Norräljen norßrälgjen, dial. nor- (пФ-(Муж) (N. Helgen

Lotter c. 1750; поп-913911 Nora bergsl. s. 58 [1791]; Norr elgen

Hermelin 1803; Norr Elgen GS 2 О 31), stor sjö i Hällefors sn,

Grythytte bärgsl. Vstml. Om första leden se Norr-grytan, Norr

писец; jfr вышел. Senare leden har i laldre tid säkerligen

börjat med h (jfr formen hos Lotter), hvilket försvunnit i in

Нит. Jag erinrar för öfrigt om fsv.I-Iæ1gyarsaas2, nu Älgerås

Yadsbo hd Vg. En motsatt utveckling har ägt rum i fsv. па—

dunge, nu Huddinge, (ВЧ. Udnungaby, nu Håningby (SD IV

Reg). Om ordets etymologi se нашел.

Nossen nostsen (Nasa Sjöen Crælius s. 391 [1736? 1774];

Nossen Hermelin 1818, GS 3 О 36) Vimmerby sn, Sevedes hd

Kln1.:Nosshu1t; nära sjön Nyen; jfr Flåren ~ Ful-en o. s. v.,

om allittererande sjönamn se dessutom öfversikten. Namnet

uttalas med ett å-ljud, som har dragning åt ö, alltså fsv. ö-.

Det bör antagligen sammanställas med fsv. Игнатиев повез,

nu позвав, som utfaller i D'attern, samt den älfnamnsstam Noss-,

som enligt Будь Elven. s. 175 möjligen förekommer i Norge.

Man är frestad att föra namnen till isl. hnoss f. 'smyeke',i

hvilket fall de till betydelsen vore att jämföra med de under

впишем, Gunungen anförda »berömmandm namnen. Dock är

denna härledning att betrakta som en blott lös gissning.

Nyckeln (Tham Nyk. ss. 13, 260, 261) Gåsinge sn, Ваза

hd Sdml.; à GS 4 0 33 kallad Nyokelsjön. Цепа senare Чаши

förekommer äfven GS 3 О 36 i Norra Vi sn Og. samt 4 О 33

Gryts sn ock St. Malms sn Sdml., jfr Nyckelvattnet GS 1 V 34 i

Färgelanda sn Dalsl. ock no. Nøklevandet, hvilket enligt Будь NG

2: 116 har stor likhet med en gammaldags krokuyckelt. Af de

svenska sjöarna är det isynnerhet den i Gryts sn belägna som

har en sådan form. Samtliga namnen kunna tänkas hafva ut

gått från ett enkelt ‘Lykil, resp. fno. ’Lyki11; dock behöfver

detta naturligtvis icke ha varit fallet. Med afseende på sjö

1) Jfr Nor. Aschw. gr. § 312 anm. 1.

2) vGL 1v. 15: 17 (schlyt. в. 303).
а) VGL IV. 112 4.

4) Jfr äfven Rygh Elven. s. 177.

Su. Мидии. XX. I. 28



436 1111LLQUIST, SJÖNAMN. XX. 1

namn, däri husgeräds- ook redskapsbenämningar ingä, erinras

t. eX. om Kammen, Spiken, Tyreln.

Пуф] пузеп2 1 1. nyn4 2 (Nyon Сменив S. 391 [1736? 1774],

GS 3 О 36; Nysen Hermelin 1818) Frödinge sn, Sevedes hd

Klm. : куньим, Nyserum. Ой namnet uttalas med akc. 2,1]ar

man möjligen att i gârdnamnen Nyshult ook Nyserum se fsv.

‘куньим ook ’Nyisrum, at' ett tvästat'vigt sjönamn ‘пупа Ny

serum med e i andra stafvelsen kunde hedömmas som Langea

rum :1f ГМ. Langxrwm (se Längen 16), Tryserum af ГМ‘. Trys

rwmma Sokn (SD NS 3: 309). Mon Nyserum bör snarare for

klaras ur den af HERMELIN antörda formen Nysen, af ‘пути,

alldeles som Alserum bevisligen utgär t'rän ett Alaior-um ook

Alsen вшита t'rân ett ‘Alsiem Men „квот Alsen Шиш har

det osammansatta namnet Alan, kallas Nysen oeksä Nyen.

Nysen (<- ’Nysien) med Nyserum (<- ‘пумы-ат) lörbäller sig

alltsâ till Nyen (med akc. 2, <- ’Nyir) med Nyshult (<- ‘пуш

hult) 50m Äxen (‹— 'Eghissißm tillÄjen (med akc. 2, <- 'Eghiń

med Äxtorp (‹— 'ZEghisl1orp).

Ett Nys(s)jö ingär lör ату; i fsv. Nyssyosbodha. (SD NS

2. 654 n. 1413) энзимы sn og.

Liksom sà mânga andra sjönanln pá -ir kan Nyir vara

bildat at' ett äll'namn Ny eller пущ. Ett ânamn Nya iugär i

Гну. gärdnanmet Nyobek (SD 5: 562 fr. 1346), ock en ììlfnamns

stam Njf- uppträder enl. Будь NG 3: 281 i gârdnamnet Nyen;

jfr no. Штатив: Nya Будь Elven. s. 176.

Formellt sett ligger det närmast till hands att härleda denna

stam fràn ett sv. ny, Тет. adj. ny(r), isl. nir. Men RYGH vill

icke fora det norska namnet till dessa ord. Emellertid saknas icke

analogier för ett набат; ursprung. Mindre vikt vill jag~ lägga

vid det mytiska isl. älfnamnet Gçmul (Grlmnismál), som hör till

isl. вешал, samt sjönamnet Ungen. Men en direkt motsvarigbet

Íinna. vi i det keltiska ilodnamnet Novios vid Englands чашкам.

nu Nith (1108 Ptolemœus Nooutou которой ¿aß-07.011), i hvilket Holder

Alteelt. sprachsch. 2: 793 ser det fornkelt. adj. novios af шаге

nen-ió-s, hvilket är identiskt med nord. adj. ny. Med tvekan

antager bär HOLDER, antagligen riktigt, en betydelse ’f1-isch'

(jfr швы).

1) Uppgift fran Frödinge sn. 2) Fràn Vilnmerby sn
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Högst og'árna vill man skilja de keltiska ook germanska

namnen. Som en blott svag möjlighet betraktar jag därtör den

ju alltid tänkbara härledningen ur ett urgerm. adj. ’nînaz = ieu.

'nei-Q05 hvartill gl'. veían-0;, vécu-o; ’den 110601'5111’, vsLÓSsv ’пе‹1

it'rän', veré; f. ’Falt o. d.’, l'slav. niva. (<- ‘neivâ) t'. ’âker’1:sskr.

ni, t'sv. трет, hvaraf sjönamnet Nadingen.

Kanske ’annu 'mera aflägsen. trots de synnerligen mänga.

betydelseanalogier, som erhjöde sig, vol-e en härledning fràn

rote-n 1 sskr. navate ’ljuder, jublar', lett. nauju ’skriker’, ir.

nl'lall ’skrik, larm’. Jfr Gnlmaren, Ommen, Skrikegallen 0. 5. v.

Nylningen, Stora 0. Lilla, väl nyiìigen2 (Tham Link. s. 43,

GS 3 О 33) Skedvi sn, Finspánga läns hd Og. : Nylings

torp. Sammanhang äger sannolikt rum med sjönamnet Nyen

(med at`seende‘ pá alledningen kan t. ex. Dimlingen jämtöras).

Formellt möjligt ‘юге doek naturligtvis äfven att i namnet se

en atledning at' ett ord motsvarande isl. njól ’natt l. mörker',

hvilket enligt Nor. Urgerm. lautl. s. 14 utgñr l'rän ett ‘11111111

(= fht. nebul ’dimma’)2. Emellertid äl- ordet njól alls icke

113101 1 de östnordiska spräken. Däremot kan man vìil icke

ställa namnet direkt till ags. neowol bl. a. ‘фар’, ty detta hör

icke, som PRnLLWI'rz antager, till gr. vsrc'g (se Nyon), utan synes

förutsätta ett шаге '111-11еа1(13.

Nyttigell, Stora. Ock Lilla, nytßtigen2 4 l. Nyttillgell (Куй

tingarna. Grau s. 553 [1754], Nyttingen o. L. Nyttingen Kihl

man Kumla sn s. 37; St. Nyttigen GS 4 Ö 30) Enäkers sn,

Simtuna hd Vstml. Namnet hör säkerligen till t'sv. nyter, isl.

119151- 'brukbar, nyttig’ (som sannolikt äfven ingär i sjönamnen

Nytten, писец), en i-stamsbildning till fsv. niuta., isl. njóta,

hvilken äfven förekommer i hvardagligt rspr. i betydelsen ’för

nöjd, glad, trefiig’ ock i sv. dial. i betydelsen ’begärlig' (Rz s.

469). Namnet styrkel' i sin män en at“ Rygh NG 3: 162 fram

 

1) Om dessa ord se Fick4 1: 500, Prellwitz under vettig, Brugmann

IF 11: 274.

5д) En llelt annan, mindre sannolik härledning af njól har Detter

ZfdA 31: 208 f.

з) Jfl' dock Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 147.

4) Min meddelare frán orten, som ej närmare känner sjön, har

möjligen hämtat den af honom angifna formen fràn GS; шеи denna

torde bero pá tryckfel (se nedan).
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каша hypotes, att det no. gärdnamnet. Nasle(_fno.iNyt1e)

utgär frän ett insjönamn пущи, ilviiket kunde betyda ’den (det)

nyttign’ ock hafva :lfseende pä fiskrìkedom. ЕЁ: likbetydande

‘Куй, gen. ‘пупа synes ligga till grund für fsv. Nyttiafors

(SD 5: 133 fr. 1342), ström i Gällaryds sn Smäl.; jí'r med af

seende pä bildningen Baellafors (se Bällen). Nära besl'áktat й:

äfven det шутка. älfnznnnet кус (Gyli'aginning kap. 38), hvil

ket :if Jónsson Sn. Edda s. 229 tolkas som ’den nyttige (быке

rige). Samma tankegäng ligger i öî'rigt till grund för sjönam

nen Fatburen, Matkroken (se Madkroken), Mailângen; jfl’ äi'ven

шатуны, Nistingen ock se under шатен‘. ~ Att dömma af de

шаге formel-na är Nyttigen â GS Машу; jfr noten vid uttals

uppgiften. __

Nůtvin nâŕtyin1 (GS 3 О 35), mycket liten sjö iGrebo sn,

Bankekinds hd Og. : Nůtsbo. Gärdnamnet tyder pâ пи -vin är

ett senare tillägg till ett äldre sjönamn2 ‘ищем : fsv. 'Nöt- 1.

‘паи Det ät icke Omöjligt, att det Ш‘ fsv. not (nut) f. ‘НМ’

som 11211- ingär : namnet kan ha. afseende pá sjöns form eller

litenhet; Мг Nötsjön (GS 2 V 34 Boh.), som doek äl' tvetydigt.

Senare leden är säkerligen att identifiers. med namnet ä den

nìirbelägna, stom sjön Vien (s vid, fsv. viper ’vid, vidsträckt'),

ailtsä ett tillägg af ironisk innebörd; jt'r Möokern.

Минчанин (Tham Link. s. "888) Risinge sn, Finspânga

läns hd Og., Vid Näfsjön (GS 3 O 34) : низвел—р, har säker

ligen som fórsta led haft. det osammansatta sjönamn ‘напев,

fsv. поэт, som man pá grund af gärdnamnet Näfstorp kan

ansättn för nämnda sjö, ook har alltsâ kallats нахватал; jfr

Radkalfven : Введён, Utterkalfven : Швы-аи ook en шашка andra

analoga fall, ant'örda under каш-ел. Stannnen Näf- synes —

att dümma nf sjöns utseende _ innehâlla sv. dial. вы, fsv. тег,

isl. nef n. ’näbb’, i no. ortnamn använt om framspringande 135111

partier (Будь NG Indl. s. 68). Namnet нагадав (GS 4 O 34)

förekommer äfven som benämning pá en sjö i Tunabärgs sn

Sdml. ook Kvarsebo sn Og. Detta utgär emellertid utan ат

tvifvel вёл-таз: frän ett älfnamn таща), nu Näfveàn. Вёл-М

1) Uppgiften om uttnlet förefaller einellertid тающим; шлюпы

utfalns пашней med икс. 2.

2) л:- Enelmgen (: Enebo), Tostholmen (: Tussered).
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har bildats narnnen намешаны, ett vid än beläget bruk, hvil~

ket redan âr 1571 omnämnes under formen наметит, samt

Nœtfwabergh (1417)? Det torde vara försiktigast att samnian

hâlla detta namn med__ föregâende. Samma stam ingâr i sjö

namnet Näfden (GS 3 О 30) : пыае, äld1‘e_Nœfde(t.eX. 1385)*l

Grytnäs sn Dalarna, liksom нагадав (GS 3 О 34) synnerligen rik

pä uddar oek näs. Detta senare nanm är bildat med samma

afledning som sjönamnen Ygden, Öfden. Jfr i {гага om be

tydelsen Капищ-ел. __

Насыщен, попа ock ядам, n3k1k-ug1gen (GS 8 О 36;

Rääf 5: 10 gcnom tryekfel Näskungen) Asby o. Sunds smar, Уфе

hd Og. Namnet är säkerligen en alledning al' sv. паек, jfr is_l_.

пук: о. s. v. Af samma ord äro bildade павшим (GS 330), fsv. Nœckeström Sthlm4; jfr gärden Näcksjön (GS 3 O

31 Vstml.) vid en nu försvunnen sjö samt no. Nykreim, som

Bngge-Rygh Elven. s. 328 anser kunna. vara sammansatt ined nykr

ш. ’näck’, möjligen genom ett däraf bildat älfnarnn. Af Nord

lander Heden tro о. kult i norrl. ortn. anföras s. 61'. Нега sjö

ock andra. ortnaxnn, som äro sammansatta med ellcr afledda

af samma ord. För öfrigt má nämnas sjön Puklingen Häls. :

puke ’ond ande“, hvilket sjönamn äfven till bildningen (ах-1111111‘

om det t'öreliggande, det rned summa ord sammansatta Шивы

Нега, gânger 1 Ydre hd Ogß, Ранцы-117, Ledemansiön (1565)

Ängm.8 (jfr den lede om djììfvulen), наказал (GS 1 V 36 Vg),

‘усажены-п (1 V 33 Dalsl.) : sv. tomte", Tramsjön О 34

Og): isl. tramr m. ’troll 0. d.’ (jt'r Trolltrnm Arvidsson Sv.

{Км-118.10), Trousjön“, тропизм-п”, isl. Flagöá : flagö ’troll’.

 

l) Se вёл-шаге Thani Nyk. s. 292.

2) SD NS 3: 243; jfr äfven Styfïe Un.._. s. 223.

з) SRP nr 2094, Dipl. dalek. Reg. 58.

4) Styüe Un.2 s. 272. 5) Nordl. Heden tro s. 16.

6) Rääf 5 ílerstädes.

т) es 2 ò 32 vstml., 1 ö 32 vrml.

8) Nordl. Ãngerm. fìskev. s. 24.

9) Ej att {гм-711111111 med det af gàrdnumnet Tomte. bildade Tomte.

gjon, hvarom se under Toften. För bàde Tomta. ook tomte ligga na

tnrligtvis sv. tomt till grund.

lo) Se вёл-шаге Rz s. 748.

11) Gs 1 ò 38 (Trunk), 1 o 37, 1 v 36, 4 О 36, 2 о 34.

12) Gs 1 v 33, 3 о 31.
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пашен, Sjönamn från Dalarna, se under пенатов ook jfr

afd. II (afledningen d).

'Näfkalfvßm Se Näekalfven.

Níifvergàrden nä3vergů'”r(de)n (nèvargaq) (GS 5 30)

Björklinge sn, Norunda nd Uppl.; nära sjön Järngården. Om

kring 1/2 mil norr om sjön ligger gården Näfverbo, ock det är —

att dömma af kartan — sannolikt, att sjön i äldre tider sträckt

sig ditupp; jfr om dess forntida storlek Månsan-en. Det är väl

troligast, att första leden är sv. дешев, fsv. люфт, isl. вы:

f., hvilket säkerligen ingår i пап-ведал (GS 3 О 40 Blek.:

Nafmsjö, 1 V 37 Vg), нашел-едал Rödön дашь, Nafvertjam

(1 V 32 Vrml. : Näher) ock Näńwerswijken (1588)1, gårdnamn i

Vrml., samt möjligen också i de af Rygh Elven. s. 176 anförda

no. älfnamnen, för hvilka dock äfven en annan tolkning ifråga

sättes; jfr äfven Näfverlösen. Emellertid må nämnas, att man

kan vänta sig att i Sverge finna någon motsvarighet till det

fno. äll'namn нет, no. паче, (ake. 1), som ingår i пашет

dalen, Шагай genom folketymologi Næverdalen (Rygh NG

3: 432) uppstått. På samma sätt kan штифтам vara upp

kommet af ett äldre ‘штандарт, af ett ånamn ‘пап, gen.

Напал‘). Den senare sammansättningsleden - om hvilken för

öfrigt se under {ад-цеп -— kan sålunda ha ungefär samma funk

tion som -höfden i sjönamnen Nätterhöfden (o. s. v.), hvars

första led säkerligen är genitivus af ett анаши. Emellertid mä

påpekas, att skäl finnes for det antagandet, att namnet icke är

synnerligen gammalt; se Järngården ock särskilt машин. Möj

ligen kunde man tänka sig, att den nämnda älfnamnsstammen

Nav- ingår i sjönamnet Nafversjön (GS 2__Ö 38) Asa sn Smål.

ock i Nafver- eller кыш-венец Ydre hd Og. "(ВШИ 5: 12), där

en liknande ombildning då skulle ha ägt rum. Alfnamnsstammen

Nav- innehåller enligt Виду-Будь Elven. s. 170 fno. лег, sv.

naf (i hjulnaf) ock syftar väl närmast på den vinkel. som ШТ

namnet bildar. Samma ord ingår säkerligen i Nafsjön (GS 1

V 37) Surteby sn Vg.2 Med dessa få ej förblandas пяты-в

tjarn (GS 2 V 31) Järnskogs sn, Nordmarks hd Vrml.. ock

gårdnamnet паша—вши (SD NS 1: 423 fr. 1405), nu пшен

1) I on handling, aftryckt i Кошек. ark. 2: 667.

a) Om detta. ord i no. ortnamn se Rygh NG Indl. s. 69.
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vik Klm., sammansatta med fsv. ock sv. dial. шпаг ’nafborr,

nafvar’ ock sälunda jämforelsenamn af samma art som sjönam

nen Spiken, Spjuten о. в. v.

Det ofvan omtalade fno. älfnamnet ног, som sälunda möj

ligen bar motsvarigbet i Sverge, kunde emellertid ~afven iden

titieras med ГМ. fiodnamnet мы, biflod till Donau, hvilket

ord sannolikt är af keltiskt ursprungl. Med mindre вид! kunde

man Шика pá gr. viz-n f. ’skogssänka, dal’; jfr i {гада om be- -

tydelsen det Тау. bäcknamnet шариат (se Djupen), sjönamnen

путем (: fht. tobal ’waldscblucbt’), Dänningen, Dalsjön o. s. v.

Slutligen mâ nämnas, att sjönamnet Пай/0131611, som ingâr

i sockennamnet Натянув (SD 4: 680 fr. 1347). Nœvilsyo (1401)”,

nu папаша Smäl., icke bör fóras bit. Den senare formen

kunde tyda pá en annars icke uppvisad Еву. motsvarigbet tillisl.

’nefl, niñ, fsax. nëbal, ТЫ. nëbul, ty. nebel 0. s. v. ’dimma'

(jfr ofvan s. 108); men den fîil'sta gör det зависти, att bär en

utvidgning af ett fsv. ‘Паш: föreligger.

‘Näfverlösen har varit namnet pä den lilla sjö i Billing

fors sn, Vedbo 'hd Dalsl., som â GS 1 V 33 kallas панег

löstjarn. Om första leden se папы-датам, om senare lösen.

нёбе]! näjajen” l. Ищет пёдздех-Ёр 3 (Nejen Cl'znlius S. 129

[1774]` Hermelin 1818; Nejern GS 4 O 37) Kristdala sn, Тупа

läns hd Klm. Samma stam 1115511- iifven i Näjsjön (GS 1 O 38

skrifvet Nejsjön, men uttalat med ä.-ljnd) Västbo lid Smäl.

Namnet kan förutsätta ett fsv. ‘Näeghe, isl. ‘(шведа 1. '(H)ne'egi.

Emellertid är det väl sannolikast, att namnet bör direkt sam

manställas med första leden i (fno.) Neigar sie, som anföres i

en gränsbestämmelse mellan Svcrge ock Norge frân omkr. 1273

ock hvarmed enligt NGL V. 5: 816 Negasjön i Ãngermanland

ásyftas. Jag autager, att ordet är bildat nf en stam (h)neig,

som ingär i isl. hneigja, fsax. hnëgian o. s. v., ock att sjö

лапше: kanske snarast bör förklaras ur ett adj. ‘(h)neìgr ’läg

l. dyl.’, motsvarande got. hnaiws ’demütig` niedrig; jfr Liigern,

1) Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 327. Om detta ock besläktade namn se

utförligaro Förstem. 2: 1067 ock Much ZfdA 4l: 135. Den sistnämnde

för den ifrâgavarande tiodnnmnsstammen till sskr. :nabhanu 7källn'.

z) Stytfe На? s. 169. l

3) Den senare uppgiften är dock nâgot osäker; Надел (med экс.

2) torde böra betraktas som den endo. půlitlign formen.
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swingen. Ош en annan möjlighet att förklara namnet se

under танец.

Näken níáßken2 l. Näknen1 (пинен Broocman 2: 479 [1760],

Widegren 2: 175 [1828], Ill. Sv. 1: 204 [1882]; Neknen Lotter е.

1750; Näknen Tham Link. s. 37, GS 4 О 34), läng ook smal sjöi

Kvillinge sn, Brábo hd Og. : шкив. Detta gärdnamn är bìldat

liksom t. ex. Манна : Multen, Виана. : Rägnaren, Чески; : Vec

‘ keln. Det erillral“ 0m Í'Sv. Ниша (1401), Nyknom (1413), nu

панна, Mörkö sn Sdml., men detta kallas ännu tidigare пунш

(SD 4: 218 fr. 1331), som utgär frán ett ‘Nykn. 1 alla händelser

tycks det íîñl'sta. n i sjönamnet vara af gammalt datum. Sjön,

som ligger inklämd mellan höga bäl'g, utmärker sig för en ege“

domligt vild ook trolsk skönhet.' Det är bekant, att sjöar med

dylika utseenden stundom fätt namn af mytisk innebörd, efter

onda. andeväsen о. d. Särskilt erìnras 0m att Нега sjöarìTysk

land (t. ех. 1 Mark Brandenburg ock Böhmerwald) med vilda

skogìga ook bärgiga omgifningar benämnas Teufelsee; jfl' äfven

Odensjön i Выше, bekant för sitt dystra ock egendomliga utseende,

ock se mina amn'árkningar om s_jön лантан ьаакаг Ark.

21: 139. Det ligger alltsâ лёта till hands att Юга värt sjönamn

till sv. паек, hvzlraf -— säsom visats under Näcknngen- ätskilliga

svenska s_jönamn äro bildade; jfr ät'ven de där omnänmda 536

namneu Puklingen, Ешь, Ledemans, Trollsjön o. s. v. Denna

härledning Styl-kes атак att Nordlander Heden tro s. 6 an

ser sig böra till detta отд stálla det jämtländska sjönamnet

пашен. Emellertid synes det mig fìnnas anledning att upp`

kasta den t'râgan, шиш/ша icke möjligen bär en urgammal 536

ock älfnamnsstam bör выше’. Denna stam Nik, med a-omljud

Nek- = fsv. Nœk, för jag till sskr. nij, ir. nig, gr. víîm, ví-.z'rm

’tvätta’3. Pá samma ваш kan möjligen den i lörcgáende art.

behandlade nsv. stammen Näj- i Näjen ook Näjsjön utgâ frän

ett. germ. Шва genom a-omljud пер, fsv. тешь, af' ieu. l" шт,

neiq- i sskr. пят-декан ’гепаш1е, tvättning’, lit. nëkòju ’schwìnge

1) Äfven denna form torde uttulas med мкс. 2.

2) Sàsom stöd härför ‘павш- jag ej nnföra. no. älfnamncn Пека,

Nekaaen, dà átminstone en af Nekànrna utfaller i älfven Nea, hvilket

tyder pá att k här är afledning; se Buggc~Rygh Elven. в. 327.

s) Om öfrìga släktingar se t. ex. Fick4 2: 194.
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getreide in einer mulde, um es zu reinigen”. Med afseende pá

betydelsen böra jämfóras de svenska ock norska sjö- ook älf

namnen pá Lög, Laug, som anföras under Lögnren, hvilket ord

emellertid själft har ett annat Ursprung. Dock kunde man 311

tänka sig, att en ursprungligare betydelse ’vatten, flod l. dyl.’

läge till grund. Jfr t. ex. gr. vingt ’llüssigkeit’:sskr. snâti

’wäscht sich, badet’ (se Noon), ir. 16 ’rägn’ : gr. lot'w 'tvättar’2.

I fräga om flod- ock sjönamn med dylik appellativisk betydelse

erinl'as Ош sjönamnen Afvern, Laggaren, Maren, Naten, Нови,

Nätaren, Unden, Vättern, fbrit. Dubris, nu eng. Dover, ock gall.

Dubra, nu ty. Tauber : ir. dobar watten“, eng. Shannon : sskr.

sindhu у11011“, möjligen ocksá gall. вечным, fr. Seine : gr. tand.;

’fuktighet’5 m. 11.

Slutligen mâ. nämnas, att det väl keltiska namnet Нюан

(3;dje àrh.), fht. песцы‘, ty. Neckar äfven kan ställas till den

bär behandlade roten nig.

Hvad 1111 värt sjönamn пикап vidgär, päpekar jag att, om

den bär senast framställda etymologien af detta ord 31.1- riktig,

detta i alla händelser kan vara besläktat med sv. miek, isl.

nykr, ty. nixe о. 3. v., dä 311 dessa ord i allmänhet pläga töras

till samma rot, som lagts till grund for sjönamnet7.

Nälen.

1) näüen (näW/en, nf den шаге gcnerationen uttalat падет,

d. v. s. am) (Narlen Hermelin 1810, GS 3 О 34; Nsi-_insjönrna

Tham Link. s. 33) llìillestads sn, Finspänga lans hd Og. : Nrn

tnrp, af Hermelin 1810 skrifvet Шах-1910111.

1) Jfr F'ick4 1: 500, Prellwitz under lagig. Derma kombination

511- dock gnnska osäker: formen щека: kan äfven förklnras sásorn be

roende pń ’entgleisnng' : nénekti (se t. ex. Uhlenbeck Et. wb. :1.altind.

spr. s. 150) ock bör kanske skiljas frán det lit. ordet.

2) Stokes hos Fick, 2: 249.

3) Fiel:4 2: 153; jfr d'Arbois de Jubninville Prem. hub. de l'Eur.

2: 279.

4) Fick4 2: 303.

5) Fick4 2: 295; jfr Uhlenbeck Et. wh. d. altind. spr. under

sécanam.

6) Jfr Förstem. 2: 1076 ock Lohmcyer DF s. 88 f., hvilken senares

utredning jeg dock i de fiästa nfsccndcn icke kan nndcrskrifvn.

7) Jfr Fick4 1: 501, Kluge Et. wb. under nixe, Prellwitz under

Vize), Uhlenbeck under nénekti o. s. v.
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2) начал (Nälen Hermelin 1804, Gs 4 Ö 33) L. Malmssu,

Villàttinge hd Sdml. :Nä1en. Sjön kallas oftn Nälsjön.

3) (Nälen Grau s. 507 [1754]); se ‘Längnälem

4) i sammansättningen ‘Längnälem

Att dömma af formen hos Nälen 2 kan man vara ЩИ att

anse detta namn bildat medelst i-nfledning af sv. вы, f'sv. näl,

isl. nál, ty. nadel о. s. v. Detta 0rd Eil' icke ovanligt 1110011

пашп; jfr t. ex. пашен (_som наши pä smala sund, trânga 133111

passager) samt älfnamnet паша, sjönamnet пышек Emellertid

“Шаг omljudsformen betänklighet, om man ocksä kunde шика

sig invärkan frän ett älfnamn ’Ns-ela., hïìlket i sin tur vors en

regelbunden bildning at“ ett; sjönamn ‘на. Det äl- däl'íör be

tydligt sannolikare, att namnet utgär frân samma Тат. stam

nml-I», som шкивы ligger till grund för sjönamnen Lângnälen

ook панацеи (Nardingen) ock hvilket under Нападал Шгыагав

som betydande ’t1-äng, smal о. d.’ : samtliga dessu tre sjöar hal'va

en form som i hög grad talal' för en dylik tydning. Om öfver
gängen rl) —› l’ se likaledes under изящен. U

Under denna artikel har pá grund at' uttalsuppgit'ten äfven

uppförts шлеп 1, vanligen skrifvet Närlen. Jag är шиты

böjd att Юга denna skrifning fälla пылает ock anser, att När

len förhäller sig till Närten ook Nären som Örlen till Örten

ook Ören; se för öf'rigt пал-ел. Jfr dock Tolen 6(Tor1en). Gärd

namnst'ormen utvisar, att sjönamnet i Гм‘. tid varit en n-stnm.

Nälingen 1. Närdingen, af allpogen uttalat „шлет (ш

lingen Lotter c. 1750, Radlotî 1: 10, 15, 16 [1804]; Närdingen

кана fr. 16892, Tuneld s. 27 [1741], Hermelin 1802, GS 6 О

31), mycket lâng сек smal sjö i Edsbro 0. Ununge шпаг, N'zir

dinghundra hd, pá gränsen till Söderby-Karls sn, Lyhundra hd

Uppl.

Den f'sv. stammen finnes bevarad i namnet каштанами

härad, som är 1219 skrefs Nerdungehunderi (SD ll) ock är

1402 Nœrdingia hundareß. Detta härndsnamn innehůller dock

icke sj'álfva sjönamnet, utan äl’ en patronymisk bildning (Ни-ай

Det betyder ’männens frân (пашен kring) sjön Nürdingen',

тыка slutit sig tillsamnmn till ett hundal'e.

 

l) Se Rygh NG 1: 123, Elven. в. 169.

2) Uppl. 1: 320. з) Stylïe Un.2 s. 289.
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Här fîìreligger antagligen ватта urgerm. bas nez-p- som i

Làngnälen, ock det ligger pä grund af sjöarnas i ögonen fal

lande smalhet ytterst nära till hands att fatta den som iden

tisk med fórsta leden i isl. иди-616591, som hör till roten i Sjö

namnen Njarfven, Nären, Närten ook stâr i afljudsförhällande

till roten i Naren, Шагай‘ en motsvarande dentalafledning upp

träder i lit. nal-tas ‘Ьбгп’. Namnet betyder alltsä »den tränga

sjöua?. Med afseende pä öfvel'gängeu rp -› 1 (д) erinras t. ex.

om fsv. манганита, nu Mälsta., fsv. Nordansyo, nu ноша (SD

NS Il), Гм’. Skœrdnistum, m1 вишню (SD V).

Emellertid mä äfven en annan möjlighet framhällas. Fsv.

Nœrdìngia папам-е tolkas af Lundgr. Spräkl. intyg s. 74 ook

Personn. pá -ing o. -ung s. 7 som innehâllaude ett patrony

micum bildat af 2Бшдеп Njords namu, fsv. 'Niel-per, gen. ’Niœr

par, icke ovanligt i ortnamn. Med häradsnamnet jämföres af

вашша förf. sjönamnet Nin-dingen. Att nu Nœrdingia. hundare

skulle vara direkt айвы af' Niox-Íier, äl' emellertid säkerligen

icke тайги. Men däremot är det ВЫП att Шве, от ej själt'va

sjönamuet kan vara aflett al' gudanamnet. Det är nämligen

att observera, att denne guds наши i ortnamn hufi/_udsakligen

f`órekommer just i Uppland (дате Sdml., Nke 00k Og.)“, nägot

som Шт: förklaras al' den omständigheten, att âtminstone under

hedendomens senaste ärhundraden Uppsala var medelpunkten

för _ den väl ursprungligen sydskandinaviska _ Fröskulten

ook, som vi veta, Njord ook Frö (isl. Frßyr) alltid dyrkades

i samma näjderf’. Det тоге sâlunda ej en tillf'állighet, atti uär

heten af sjön (i Ununge socken) en sjö med uamnet Frösjön

ё!‘ belägen. Л? f`ór öfrigt Frövättern, Onsörjen, ‘Шпон, Tynn, Ull

vättern о. s. v. I f'räga om aíledningen kunde erinras om den

tyska floden Mimling i Odenwalde, om detta namn _ hvilket

ju är mycket osäkert _ är ailett af en tysk motsvarighet till

isl. Mimerû.

l) Вата ord behandlas nf Nor. Sv. etym. s. 23.

2) Sv. (SiIDnárdÍng har ett belt :must Ursprung; se Billing Sv. ~

lrn. X. 2: 211.

3) Jfr ofvan ock se häroln närmare min afhnndling om de svenska

ortnamnen pá. inge.

4') Lundgr. Spràkl. int. в. 74.

5) Se Mogk GPhil..2 s. 323 (94) ock (Шт citerud litteratur.

6) Jfr Müllenhoíf D. altertumsk. V. 1: 106.
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Om sjönamnet вшивая är det ursprungliga, hal' _ vare sig

det nu betydel' ’den tränga sjöu’ eller 'Njords sjö’ (resp. ’sjön

vid Njordslunden eller Njordshälgedomen’) _ den Ё". formen

sannolikast шт ‘матрицы-1. Веппа ligger sedermera till

grund för häradsnnumet, hvarom ofvan.

Af de bůda möjligheter, да; bär anfört, lutar jag mäst ät

den iörra: затакт stödjes den af sjönamnetLàngnälen(Nä1en),

hvilket utgâr í'räu en fsv. stam ивы-р : sjöarna äro till forme'n

synnerligen lika.

Nñren.

1) af allmogen штат näßen2 i Hemsjö sn, dqssutom от.

пё‘геп i Skallsjö sn” (Hel'melin 1808, GS 1 V 36) OdenäS 111.11.

sznar, Kullìngs hd Vg. : Närsbo (<- ‘Nœrisbodha : ‘цевки-Р).

2) вытащи пй4геп 3 (Hermelin 1810, Wigegren 1: 597

[1817]. GS 3 O 35) Ãtvids sn, Bankekinds hd Og. : пап-эта.

Jag anser det möjligt, men osannolikt, att detta sjönamn eller ett

däraf bildat ânamn ingär i det nœrrcnœsowijk, som omtalas

i ett i SD 5: 441 noten ant'ört utdrag ur en мыт-Ш at' ett d0

катет fràn 1320. Att urkunden, som för öfrigt (шиш SD vim

lar af läsfcl, innehàller пашп frän Ätvid (ook dess omnäjd'). har

jug visserlìgen uppvîsat under меньше"; men namnet förekom

mer ej i sambnnd med дата:- frän ШУМ, utau bland de i den

angräusande socknen Björsäter belägna ställena.

3) näsren2 (GS l V 34) Holms о. Skälleruds шпаг, Nordals

hd Dalsl.

Det 'sir pá grund at' sjözu'nas form, i all synnerhet hos 2 ook 3,

uppenbart, att namnet hör till samma rot som Шатен, Nar

dingen, Närten о. s. v. ook alltsä betyder ‘папаши’. En sam

mansättning med -sjön föreligger i sjönamnet Närsen Väster

фиата (Lex. 2: 340). Besläktat är vììl äfven änamnet Nœria. aa

(1416 enl. SD NS 3: 101) eller Nœrio aa (1422), nu Torshällaän‘.

Niirfven, se Шип-нед.

Närfveten, Se Nnrfveten.

‘__-.ŕ .__

l) Om vnkalen i häradsnamnets stamstafvelse jfr Lundgr. Persona.

pá -lng о. -ung s. 7 ос]: äfvcn Spràkl. int. s. 75.

2’) Frän Ódcnäs su har jag dessutom ЕМ; uppgiften паст (utan

akcentbcteckning).

3) Min задевшая var ej fullt säker pů riktighctcn nf sin uppgìft.

4') Styffo Un.2 s. 237.
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Närlen, se Nälen.

Fsv. NEVI», Se Шпон, Nällngen (ook Lângnälen).__

Närten marleen (Narren Hermelin 1818, Gs 3 0 36) Lock.

nevi sn, S. Tjusts hd Klm. Namnet innehâller roten i Шёл-1‘

ven, Nären n. s. v. Med at'seende pá витке: förbâller sig шаг

ten till Напев ook Nären Som Örten till Örlen ook Ören.

Näskungen (Rìiäf 5: 10), tryekt'el för пятнице".

Näsllaren naasnaren2 l. vanligen näßsnarzn (Tuneld [I] 2: 8

[1786]!) __

1) (Hermelin 1804, GS 4 O 33) Björkviks sn, Jönäkers sn

Sdml. : Nästorp.

2) (Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Floda о. St. Malms sznar,

Oppunda hd Sdml. : Nästorp, :1r 1347 skrit'vet Nesnithorph (enl.

SD 5: 681) Ook 1405 Nœsist(h)orp (enl. SD NS 1: 503).

Namnet bör enligt kända analogier i fsv. ha lytt паевых,

ock härpä tyder äfven gärdnamnet Nesnithorph, hvilket stär

t'elaktigt för Павшая Formen Nœsist(h)orp har antingen genom

dissimilation uppstätt ur Nœsnisborp, eller ock visar den bän

pä ett ‘Нюни, i hvilket fall i памятен 2 suftixbyte skulle fore

liggaï’. Namnet är bildat af fsv. шва. sv. nas, isl. nes. Detta

ingär äfven i sjönamnen Näsrämmen, Наманган, Näsöl samt

Nässjöna, кашах—114. Afven dessa sammansatta namn ha gamla

апог; jfr soekennamnet шевелении: (1393), 1111 пищит.

Näsrämmen näßsräm'zmen (M_î'swblgam) (Näsrämmen 16586;

Näsremmen Lotter c. 1750; Näsrämen GS 2 О 31) Rämmens

sn, Filipstads bärgsl. Vrml.; nu vanligast kallad Rämssjönî.

Sjön har sitt namn efter ett i sjön utskjutande näs; jfr Näs

naren. I närbeten belägna äro sjöarna Djup- ock Fjällrämmen.

Se for öfrigt Räumen, hvilket har varit sjöns älsta namn; jfr

det vid sjön belägna выведав. __

Nästen näs4ten (GS 3 0 40), liten sjö i Qljebults sn, Bräkne

hd Blek. Jfr Nästasjön (GS 3 О 40, 1 0 38). Namnen ha

1) Det kan ej afgöras, hvilken af de “А sjöarna TUNELD asyftar.

2) Se afd. IIC 1a.

3) Gs 3 o 40,10 39,3 Ó 38,10 37, 4037,1036;Nas,

3 Ó 36=Nss, 4 ò 33zNsssag, 1 v 32, 4 o 32.

4)Gs1v36,1v32,1032.

a) styffe Un., в. 169.

6) enligt uppgift af til. dr G. KALLsTENws.

7) Kallstenius Nord. stud. s. 127.
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afseende pá Шве: : sv. naat, fsv. nœster, isl. naastr; 5“- dan bred

vid liggande sjön Fjarsten eek Västarsjön, Vänsterslàn samt

for ату sjönamnen Nedingen, Öfvingan, Yttern o. s. v., som

alla ha afseende pá Швец

Nästángen вымощен, af allmogen vanligen Ирам 116,85

130323911 (Nal-.tengen Räät' 5: 16; Nмамаши GS 3 O 36) Norra

Vi sn, Ydre hd Og. Om första leden se швам-ел, om sanare

танцев, namn pá en i зашита härad belägen sjö. Namnet är

för шаг: ett slags tautologisk bildning at' samma art som sjö

namnen Sandören, Skrikegallen о. а.

Näsöl nässözl (i nœshyl. Or nœshyl VGL IV. 10, SD 1: 31

[1325?]; Näsolen Tuneld [II] 5: 137 [1790, för -ölen?]; швы

sjön GS 1 V 34), stor sjö pá gränsen af Dalskogs, Gnnnarsniìs

ock Skälleruds шпаг, Nordals hd Dalsl. Sjön är enligt uppgift

djup. Namnets senare led är natnrligtvis Тет. hy1,isl.hy1r, sv.

hölj (se имен); от den förra se шпицев.

Fsv. ‘пат, älfnamn, se наш. (ook наш-оп). __

Наш-ел пёзъаг’ц (Nätaren Letter c. 1750, GS 2 О 36;

тщетен Hermelin 1809; штат Wieselgren 3: 341 [jämte

Nataran]) Järsnäs sn, Tveta hd Smůl. Det ат vìsserligen i sig

själft myeket möjligt, att Nätaren, ett fsv. ‘пат, äl' en вбей

nìng af sv. nat, Гну. nœt, isl. net at' salama art som t. ex. Тег.

Mœlir : isl. meh', ТЫ‘. ’Naasirl : nœe, fno. ‘Анри- : Qsp o. s. v.

En dylik bildning аки“? pá nsv. ätergifvas med ‘папайи’; jfr

намазан (GS 3 О 40, 2 О 31), no. Netmangan. Om пашен

(Bexell 1: 522) i Nösslinge sn Hall. se Neten. Emellertid anser

jag det vara sannolikare, att Nataren är en bildning af den

älfnamnsstam germ. пей, ieu. неф, som uppträder i sjönam

net Nätterhöfden, det icke ovanlìga fno. ища (se Шпон), gr.

Néâa, мы? m. li. ос]: som star i afljndsthrhällande till den

under Naten отшибе stammen; ett fsv. älfnamn Naeta ingâr för

öfrigt i det Гну. gärdnamnet Nœtutorp, hvarom närmare under

Шатен. Af ett dylikt älfnamn kan ‘павш- vara aflett (se när

mare öfversikten). Jfr för дин-ад: Neen, шиши, Vättern. Fsv.

‘Nœtiln

Гм‘. ‘меня, änamn, se under Naten.

 

1) Se Näsnaren.

2) Jfr Johansson IF 14: 269.
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штегьбшеп пшзъегызчгаеп 1 (Nettehofda зав, пшаьёп‘аа

siöö HSB 29: 57 [1554]; Nätterhöfden Hermelin 1809, GS 3 O

39) Lângasjö ш. fl. sznar, Konga hd Smâl., pá gränscn till Ble

kinge. I första leden ingâr ett ânamn, nämligen namnet â den

ШТ, som канав ншгаьуац efter socknen Nättraby, genom hvil

ken den flyter, ock som hämtar sitt vatten frän östra grenen

af Nätterhöfden. Nättraby skrit'ves under medeltiden Nother

by‘’, salnmansatt med gen. at' ett änalnn, säsom fallet äfven är

med det närbclägna Ronneby, fda. Rothneby, hvarom n'ármare

under Rottnen. Svärare är att förklara vokalisationen pá grund

af den fda. skrifningen Notherbyß. Dà emellertid nu ä-vokalen

uppträder icke lilott i sjö, utan äfven i sockennamnet, hvartill

kommer skrifningen med à (в) afsjönamnet frän 1500-talet, kan

man ватка tryggt antaga ett änarnn fda. ‘паев, gen. ‘шпаг,

hvartill sjönamnet fda. Те". 'Nœtarnofpe eller фетра hör; jfr Sill

пашен (: sineàn) samt лишен, där fht. motsvarigheter anföras

(säsom Horiginpahes houpit m. fl.). Om älfnamnsstammen

‘паев- se Шпателя; ett fsv. ält'namn цевье, omtalas under пятен.

Med al'seende pá Штата ledens form se Ãkervristen.

Наши-ц, Se Nätul'en.

Nömmen nöm4men (store Nöm 10 maj 1600 ел]. Wieselgren

3: A175; Nömrnen Hermelin 1809, GS 2 O 37) Sandsjö о. Björkö

aznar, Västmnhd Smäl.; nledelst en ä förbunden med Lilla Nöm

men (GS 2 О 37). Nära den förra sjön ligger Nöme, är 1416

skrifvct Nöma.4 (qvarn), sannolikt af ett ânamn Nömn, bildat

af sjöllamnet. Detta är egentligen en substantivering af ett fsv.

adj. 'number = isl. naumr ’träng’, hvaraf det ñerstädes upp

trädande fno. 'álfnamnet Нашла sannolikt ììr uppkonlmetñ. Sjön

ser i allmänhet, trots sin Storlekö, smal ос]: träng ut pá grund

af sina mänga hollnar оси öar (»365»); jl'r Mjörn, med hvil

ken ett likartat förhâllande 6391- rum. Betydelsen är alltsä
 

1) En шиши uttalsuppgift »netterh0fden>> synes mig förtjänn mìndre

tilltro.

2) Stytfe Un.2 s. 79.

3) Jag чадах icko bär зыка den {эти änamnsstammen Nödh, som

jug uppvisnt under Noon ock som växlat med Net, Nat- (351- Nnlen).

4) Styffe Пх'ь.2 s. 167.

5) Anfört af Будь NG 1: 389, jfr Thj. VSS 1891, s. 212, Stud. s. 68.

Om en шиши möjlighet till förklaring so Bugge-Rygh Elven. s. 171.

6) Den är 1 mil láng, s/8 nlil bred.
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densarnma som hos sjönamnen Наган, Narfveten, шантажа

lingen о. 3. v.l

Еву. Odhnem, se Ãniinmen.

Ogan (Ogen GS 5 О 33; Ogsjön Hermelin 1802, Tliam

Sthlm s. 309) 0fver-Järna sn, OknebO hd Sdml. : Ogen, Ogändsn.

Sjön kallas enligt uppgift numera. Ogasjön, men de llär anförda

gärdnamnen visa, att namnet i äldre tid varit osamniansatt; jfr

forllällandet med den n'árbelägna Aglasjön, äldre Aglan. Naninet

innehäller ватта stam som fsv. äll'namnet Oghn i Oghnaroos

(SD NS 2: 575), fiske 1 Меае1рас1’, isl. älfnnmnet Ógn (Sn. Edda

1: 576)”, fno. Ógn l. Ógnal, hvartill hör Ognesjön (GS 1 V 33

Dalsl.), bildat all'stammen ög medelst ett i älfnamn synnerligen

vanligt suffix. Afven värt sjönamn, egentligen oblik kasus till

ett fsv. 'Öge, kan betraktas som aflett af ett änamn. Stemmen

stär antagligen i afljudsförhâllande till den under Agar-en be

handlade nordiska vattendragsnamnstammen ang-_ _

Till de möjligheter, som där anllirdes, má den läggas, att

stammen ög- kan törbindas med gr. dm3; ’snabb', hvars mot

svarighet i'ornkelt. ‘âku- synes ingâ i det engelska ilodnamnet

Okement, kelt. 0397911 0. 3. v.5 Om älfnamn med denna be

tydelse se t. ex. Svinnnren samt öfversikten.

I betraktande af de under Sagan anförda fullt säkra fallen

-— ätminstone tre älfnamn, som höra. till rötter med betydelsen

’stämma, tal о. d.’ — bör emellertid icke den möjlìgheten i`órbises,

att namnet kan ställas till roten i sskr. vâk, lat. vôx, 1111. gewa

hennen, giwuog. Jt'r om betydelsen Bugge-Rygh Elven. s. 318.

Ojlell, se Шеи.

Okern (ока:- Blaeu 2: 21 [1663]; Okern Dahlberg Svec.

ant. 3: 64) har tydligen det vatten kallats, vid hvilket gârden

Sundbyholm (Sundholm) i Sundby su, Oster-Rekarnes hd Sdml.,

5.1- beläget. Se 0k1ängen.

1) Dock 51331- knappnst rotslâktskap med dessu 0rd ruin; se om

etymologien nf naumr Persson Прим-311111. s. 192.

2) Jfr 1. ex. nsv. Rottneros under Rotillell.

s) 1111- Bugge Helgedigt. в. 19 noten (Stud. lI), Gering,r gloss?.

4) Будь NG Indl. s. 35.

E’) Se om de kelliska. nßmnen närmure Bradley iAu english miscel

lany, presented to Dr Furnivall s. 11f. (Oxford 1891).
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0klůngen oßklog2gen, af allmogen kallad 03k1ag2gen (GS

1 V 37) Kungsäters sn, Marks hd Vg. Möjligen hör namnet

tillsammans med föregâende: en stam ôk, hvars härledning är

mig obekunt; jfr ökern. Kanske är dock ordet att betrakta

som en ombildning af Ãklângen = det i Norge vanliga 836

namnet Aaklangen. Ett i Hall. förekommande Oksjön (GS 1

V 38) är väl i alla händelser att llälla fjärran säsom sannolikt

hörande till sv. ök, alltsä ett s. k. jîimfîìrelsenamn, som syftar

pá sjöns form.

Omlůngen, OmmeIàngen, se Ат” Ãmmelângen.

Ommen. __

1) omämen?? (Ommen Hermelin 1818; Omen GS 4 О 36)

Eds sn, N. Tjusts hd Шт.

2) om4men l. enligt annan uppgift omßmen” (Ommen Thum

Link. s. 30, GS 3 О 35) Björs'áters sn, Bankekinds hd Og.

3) @mamen2 (Omen Lotter c.__1750; Ommen Widegren 1: 475

[1818], Tham Link. s. 33, GS 3 О 34) Kristbärgs su, Gullbärgs

hd Og.

4) i sammansättningen Vindommen.

Namnet innehäller stammen i no. öm ’ett паз: ljud säsom

af bnller pä Шиш: häll; genljud, eko', öma. ’ljuda, ища’, isl.

ómun ’siämma, röst’, аде. vóma. ’tumultg terr0r’, Мат]! äl'ven

isl. Оше, namn pä Одев‘, är att föra. Möjligen är här sâsom

ofta annars ctt älfnamn den förmedlande länken. Till ватта

stam för Будь Elven. s. 179 det no. älfnamnet Omla. I fräga

om bet-ydelsen má af de mânga sjönamn, som 11311- kommai

fräga, Bjälmen, Galmaren, дышал-911, Open, Remmen, Skrike

запев, Ymsen jämförus, betrìiiïande betydelsen ’stälnma, röst’

särskìlt Kvännaren, Ogan, Sagan.

onsörjell osnsörgjen l. Onsörjall 03nsör2jan(0nsören_'_1`bam

Link. ss. 30, 477, Ridderstad 2: 372; Onsörjan GS 3 О 34),

liten sjö i Удиви. sn, Finspänga läns hd Ög. Det fìnns intet

вып att betvifla, det gudanamnet Oden, fsv. брав, ÍSl. Óöinn

ingär i sjönamnet. Sâsom Steenstrup (Шт. tidsskr. 6 R. 6: 384

1) Mannhardt Götterwelt d. deutschen u. nord. Völker 1: 153,

Видео hos Lctfler Ark. 1: 270 noten; af Holtzmnnn m. ñ. identifient

mcd got. винища.

Sv. шпат. xx. 1. 29
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uppvisat, är det egentligen smä obetydliga sjöar som uppkallats

efter gudar ock andra mytiska väsen, en iakttagelse som _

sâ. УМ jag af mina sjönamnsundersökningar kunnat Нина _ 211

fullt riktig. Hit kunna alltsä med запеки stor vissbgt töras:

Odensjön Skä., Odensgöl (GS 4 O 35) Björsäters sn Og., 0n

sjön (GS 3 O 31) Västanfol's Sil Vstml. : Onsjö, Odhens Маша,

(kyœldu SD 2: 23 fr. 1287) nära Gudhems kloster Vg.. Ons

капа Hallebärg Vg., livarom närmare Rz s. 789. Gärdnamnet

0(de)nsjö ‘air i Sverge ganska vanligtl ock fórutsätter УЗЫ oftast

ett sjönamn ‘оргазм. I frâga om formen jfr t. cx. fda. Othœns

шпаг, nu Onslunda, Skä. (Falkm. s. 70), fsv. Odhenseke (SD

NS II), nu Onsike, Uppl., sv. onsdag <- fsv. opinsdagher о. s. v.

Senare leden iir väl densamma som i no. пишут-да, gârd

ock äll'narnn, enligt Будь NG IV. 1: 161 snarast ursprungligen det

senare. Aí'ven ett enkelt Yrja. bari Norge fnnnits som älfnamn,

ännn bevarat i namnet Фив Bro (se Будь NG 1: 196). Ordet

föres af nämnde fòrf. till fno. aun- т. ’grus' (se ören). Det 311

naturlígtvìs att betrakta som en alljudsform till detta ord ock

bör cj fórblandas med sv. dial. örja, fsv. (мюона, по. yrja.

at' ‘1121611, om hvilket se Kluge KZ 26: 84, Hellqu. Ark. 7: 42;

jfr Eldmörjnn. Formen Onsören, bvilken dock icke {усы till

böra allmogens spräk, beror pä anslutning till det besläktade

ör (sc ören); rörande analoga ombildningar _ af stammen mal

lill malm _ se Malen, ‘панацею.

Open cŕ'pen2 я. __ .

1) (Thum Nyk. s. 328, GS 3 O 33), liten sjö i V. Ving

ákers (Högsjö) sn, Oppnnda bd Sdml. : Qppebärga.

2) (Tbam Nyk. ss. 5, 329, GS 3 O 33) V. Vingäkers sn,

Oppunda hd Sdml.

Namnet är bildat af stammen i isl. òp n. ’rop, вши: (jfr

det i pórsdrápa 3: 5, 6 förekommande gallópnir [om örnen]1‘),

fsax. wöp ds., isl. ópa ’ropa, skrika’ (hvaraf Фри, poetisk be

teckning för vinden), fsax. wôpian, ags. we'pan (eng. to weep),

got. wôpjan o. s. v., 311- slav. тын 'berbeirufen’4. Möjligen

 

l) Se Lundg'r. Spràkl. int. s. 34 f.

s) Uppgiften om нише: gällel' egentligen endast Open 2.

s) Wísén Carin. поп. 1: 30 ekrifver felaktigt 0p. Namnet be~

tyder naturligtvis ’den gällt ropande eller skrikande1 (jfr Gallen).

‘) Ställes till denna grupp af Uhlenbeck SPBB 22: 193.
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är sjönamnet n'zìrmast aflett af ett álfnamn ‘бра. 1 frágil om

den hos nnmn pá vattendrag ytterst vanliga. betydelsen se t. ex.

Ommen eck öfversikten.

Oppdämpen, se Uppdämpen. __ _

Opperllalen opßperhajßn (GS 1 0 37) Ambjörnarps sn,

Kinds hd Vg.1 Sjöu, som har utseende af en svans, kan be

traktas som ett bihang till sjön Visen, med hvilken den stâr i

förbindelse medelst en nägra fà meter (10 à 20) läng bäek.

Utan tvifvel ür sâlunda senare leden fsv. ha.1i’svans’(se Halen).

Med tanke pä de mânga sammansatta ortnamn, hvilkns

fórsta led innehäller ett 1цашшан älfnanm pä a(r) ы hvarom

se bl. a. under Акын-Мец - vore det frestande att 11111- söka

en starkt böjd motsvarìghet ‘др, gen. ‘Ораг, till fno. äll'nam

net ’Opa, nu Opo (med öppet о), hvilket 1115211- 1 fno. Opudalr,

nu Opedalß', eller ett älfnamn, bildat af den under Open 0m

talade stammen öp, hvars stamvokal f`órkortats i relativt oakeen

tuerad ställning. Men häremot talar, att átminstone numera 

enligt hvad man uppgifvit _ blott den nämnda. lilla bäcken

5151- i f`órbindelse med sjön, ock den har knappast burit ett eget

namn. Snarast hör alltsä första sammansättningsleden tillsam

man med de af adv. opp bildade sjönamnen.

__ 0рр1шшеп, af allmogen uttalat .Opplüm (_Upplunden GS

1 О 31) Gustaf Adolf's о. Norra Räda smar, N. All'dals hd Vrml.

:Upp1und; nära в36а1'па Deglunnen, Lelunnen. Om senare

leden se d. o. Första leden är sv. opp, upp, t`sv.__op, up; jfr Sjö

namnen Opplângen, Oppäsen, Oppsjön (GS 4 0 36) ock sam

mnnsättningarna pâ Upp- nedan. Adv. opp, upp betyder iort

наши 1 de allra íìästa fall ’högt liggande, öfre'; se Bellander

s. 1261"., Будь NG 2: 30. __

Opplůngen opßlog2gen (Tham Link. s. 482, GS 3 О 34)

Ljungs sn, Gullbärgs hd 0g. Se 0pplnnnen ook Längen.

OppůSell opßpâzsen 1. 0ppíisen opßpäßsen (»~.Jppï.s’n»)3

(Upàsen Grau s. 67 [_1754]; Uppösen Hermelin 1801, tryckfel

1) Förstn vokalen 1 sjönamnet uttalas som kort à utnn dragning

ät о; 2h ock 1 äro kuappt hörbara» _ allt enligt uppgìft frán i пашен

boende personer.

2) Se Bugge Ark. 8:1 noten.

3) De báda till mig inkomna uttßlsuppgifterna skilja sig sà. till

vida, att enligt den ena садам; det {бы-а ook enligt den andra, pá grund
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fór -äsen l. -àsen; Oppàsen Hermelin 1803, GS 3 32; Opp

äsen Schultz Fellingsbro s. 16 [1851]; Uppäsen SGU Aa

47: 5), icke ohetydlig sjö i Fellingsbro sn, Fellingsbro hd

Nke, pá gränsen till Skedvi sn Vstrnl. Sjön har sitt паша

efter en utmed densamma strykande äs; jfr Härsůsen. Omljuds

formen -as- äterfinnes i Ässingsàn, hvars ena hufvudbassäng,r

ntgöres af Oppâsen ock hvars наши visar hän pá ett äldre

‘вмиг. Hììr má dock märkas, att enligt nppgift ânamnet pä

1600-talet skrefs Essneàn. Formen Oppásen har sin direkta mot

svarighet i n0. gärdnamnet Oppassen, fno. uppi i Asi, i Aas

vppi, hvarom se Rygh NG 3: 265.

Oren.

„1) (Orn Sv. turistförcn. ärsskr. 1896, s. 274) Kisa sn, Kinds

hd Og.; tyeks vanligen kallas Ören (Örn); se d. 0. 3.

2) 04ren (Ören GS 5 33; Örasjön Tham Sthlm S. 289)

Huddinge sn, Svartlösa. hd Sdml., pâ gränsen till Västerhaninge

sn; kallas enligt uppgift äfven Orasjön; se för öfrigt Ören 6.

I detta sammanhangnerinras om sjönamnen Orhammaren,

Orlêngen, Orsjön (GS 2 O 40), Oresjön (1 V 37), Ortjärnarna

(3 O 31), utan att jag dármed bestámt vill айда, att samma ord

ligger' till grund för alla dessu namn. Jag ‘стог tvärtom, att

man t. ex. i Orsjön, Ortjärnarna snai-ast har att ища fran sv.

dial. or 'stenlagd grund’ (hvaraf ora. 'tät ock stenig skogs

baeke')‘, no. dial. or, ur, urd 'stcngrund, stenig mark', isl. urô

f. ’stenig backe', alltsä ett urnord. ‘uròô- _ ett ord som Роге
kommer t. ex. i de under Orhnmmnrenlanförda orden, i 35:6

namnet Ordsiell (1535) Häls.2 samt ingâr i en тёща norska

ortnamn, hvarom se Rygh NG Indl. s. 83.

Men ä andra sidan syncs man ha haft en gammalsjönamns

stam ôr, som b1. a. uppträder i de här ofvan anforda enkla

sjönamncn. Det förefaller nämligen betänkligt att härleda äfven

dessa ur det nämnda urö. Kanske har man här att söka ett

urgammalt sjönamn af ett annars icke uppvisat germ. adj. 'jôraz

(= nord. ’ôr) = fslav. зад-ъ ’häftig, вши", gr. Impó; ’eldig o. d.’

af upprepad förfrágan tvů ga'inger meddolade, blott det sista иные:

förekomrner. Det är väl emellertid sannolikt, att bäda nttalen ännu äro

gängse.

1) Se Rz s. 487, Falkm. s. 77.

2) Поп-Швабы‘ Sv. lm. II. 6: 14.
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‹- 1е11. ’jôròs. Möjligt är ju äfven att Fórbinda dessa namn med

fht. wuor m., шиш-1 f., mbt. wüer, (1511- grundbetydelsen väl är

‘юнец’ = sskr. 11111‘.

1 vissn ai' namnen liar ombildning ägt rum under 111181111:

ning till sv. ör (= isl. aurr, se ören); 311- äfven växlingen af

namnen Or- ock Örlângen. Analoga. fall anföras under Malen,

Onsörjen.

Orhammaren.

1) Oarham'lmarg (Orhammaren Т11аш Nyk. S. 343; Orr

hammaren GS 4 О 33; Orhammarsjön Tham Nyk. S. 345)

Flens sn,__Villättinge hd Sdml. : Orhammar (Tham Nyk. s. 345),

ä GS 4 О 33 skl'ifvet Orrhammar. I den Ё)’. formen af detta

gärdnamn har man en tämligen säker utgángspunkt vid 116116111

mandet af ordcts härledning: пашней skrifves âr 1402 Orambra.

ock Oorambra. (Orankrum SRP nl' 782 frân 1367 beror pâ

skriiïel). Detta anser jag vara identiskt med fsv. Ordhambra.

(SRP nr 6, 1940, 2109), nu тратта, Vallentuna sn Uppl.

(Orhammaren GS 4 О 33) Mällösa Sn, Villâttinge hd

Sdml.; Se Örhummaren.

Första leden utgär frän det under oren omtalade fsv. ‘ох-р

— af äldre ’urp = isl. urö — hvilkelï redan i (дин-(01517. öfver

gätt till örpl;l _jfr skrifningen Oax-ambraI ook fsv. oordh 'ver

bum’ Rimkr. Med afseende pä bortfallet af 11 kan y.-fsv. i flor

samt öfriga ai' Nor. Aschw. gr. 5 308 1111161611 fall jämföras.

Senare leden är det i nordiska ock västgerm. ortnamn synnei'

ligen vanliga i'sv. пищат, isl. пашни- о. s. v. ’klippa, 1111133

116511’3, etymologiskt gamma ord som sv. папаши-е; jfl' de 11111

belägna Klefhammar, Stenhammar, Vidal'c Wnhammar (1402

е111. SD NS I), nu Ãnhammar Sdml., Glanzhamar (1406 е111.

SD NS I), 1111 Glanshammar Nke, Taptinghammar (1405 Bnl.

SD NS I) i Gladhammars sn о. s. v. Ordct ìir alltsů ett slags

tautologisk bildning ai' summa art som t. ex. Hällekisß, 336

namnen Nästángen ock Skrikegallen.

Bcträffande sjönamnet Orhammaren fär ej den möjligheten

lemnas obeaktad, att det ursprungligen afsett nâgon lokalitet

1) Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 393 f., Sv. зим-111151. в. 45 f.

2)Бг'1‹1ш. Ordb., Будь NG Indl. s. 53, Ра11‹т.в. 45, Förstem.

2: 664.

3) Se Hellqu. Ark. 17: 78.
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i nárlieten (jfr Trollhättan säsom benâimning pâ Trollhätte

fallen) ock att sälunda t. ex. gärduamnet Orambra. ìir шаге än

Sjönamnet; jfr Glnůkern, linubbnrpen 0. S. V.

Orjen, af allmogen щам ёг‘йп (Organ Grau s. 67 [1754],

Hermelin 1801, GS 3 О 31) Norb'árgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml.

Om härledningen torde med fog kunna нагадав, att ordet till

hör den à dessa trakter ganska. talrikt företrädda grupp af

sjönamn, som innehälla gamla adj. pä -g- (-igher, шатает); jfr

Gorjen, Gröcken, напел, Skärjen. Grundordet anser jug vara sv.

ör ’stengl'undï isl. aurr (se öron). Namnet skulle nlltsä utgä

frâu ett fsv. adj. ‘ох-(1031191- eller möjligen ‘сгниет, där Qu öfver

gâtt lcill о f'ramför dubbelkousouaut. Dock är jug ej fullt säker

pá att mâlets ljudlagal' tilläta eu dylik' härledning, som еще]—

lei-tid ansluter sig till den gängse skriftformen. En annan gam

mal afledning af samma ord synes Fóreligga. isjönamnet Örken.

Emellertìd bör man äfvcn beakta fsv. gärdnamnet Oruxuadh

(SD (i: 168 fr. 1350) St. Ilians sn Vstml., i yngre öfversättning

винт опшааь (t. ex. s. 169). Bär synes nämligeu ett 336

пашп orugher ìngá, bildat som det under пацан omtalade Ma

ligher (jämte Malghe). Om 0 11111511- nrsprungligt, har man

вши-авт att utgá l'rän den under Oren (Митей) omtalade sjönamns

stammen Or.

Orkell, se Örken.

0rlángen.

1) (Sjöborg Blek. hist. о. beskr. 2: 374 [1793]) Jämshögs sn.

Listers hd Blek.; sjöu канав à auf. st. äfveu lìksom hos Öller

Jemshögs Sochn s. 39 (1800) Or1und(s)sjön, nu днищам, samt

hos Sjöborg s. 354 dessutom бланков.

2) (Blaeu 2:35 [1663], Broocman 1: 17 Sv. turist

fóren. ärsskr. 1896, s. 273) Шва sn, Kinds hd Ост; nära en sjü

som канав Ören (se d. o. 3), men äfven Bynes ha namnet Oren

(se d. о. 1). Sjöu har ett dystert utseende ook ä-r bclägen

i en vild bärgs- ook skogstrakt. Deu ùppgifves nu beta Ör

lângen.

3) oßrlogggen (Hermelin 1802) Huddinge sn, Svartlösn hd

Sdml. : 0r1ůngsjö, Orlängsjöbärg. Sjöu kallas à Laudtm.-C0nt.

Капа 1751 Storlàngen 00k ä GS 5 О 32 Örlůngen.

0m fórsta leden se Oren, Orhnmmnren, om den senare Län

gen; med afsecnde pá ombildningen Or- —› Ör- jfr Oren (-› Ören),
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Orhnmmaren. Om det fsv. gärdnamnet отшив, se SRP 3: 99

(reg).

‘Ormgàrden har kanske i шаге tider varit namnet pá den sjö

i Ryds sn, Dandel'yds skeppsl. Uppl., som à en Кати frän 1689

(Прр1."1) ben'zimncs отпадал-в Siön ock enl. Thann Sthlm s. 17,

GS 5 О 32 1111 kallaS Ormgârdssjön : Ormgärden. Första leden

311- BV. orm, fsv. ormber ook syŕ'tar pâ att (1111- orinar brukat

uppehälla sig ellel’ tillfálligtvis шит-3113113, ej sâsom i Ormlůngen

pâ sjöns form. Jfr Ormsjön (GS 1 O 35), Ormtjärnl, no. älfnam

net Orma. (Rygh NG IV. 1: 150), ljordnamnet Ormefjorden (Будь

Stud. s. 50). I frâga om sennre leden kunde man j'ámföra. (de

likaledes uppländska) вишни, зги-ш, Näher-garden. Järnsjön

fîìrhäller sig till Järngůrden SOm Näfrasjön till Näfvergärden

ock som Ormsjön till Ormgàrden. Dock är det vill эй troligt,

att denna sanare led kunnnt tillhöra det urspi'ungliga grund

ответ, som i эй fall шт ett ord motsvarande isl. orm(a.)garör

’instängd plats där огшаг hàllas’. _ Att dömma af namnet ä

den vid sjön belägnn gäl'den Vägsjö har sjön áfven burìt detta.

vanliga sjönamn, om hvilket se Váìgnareu.

Ormlángen.

__ 1) oramloïfgen (Ormlängen Вгоосшап 2: 440 [1760], GS 3

O 34; orglàngen Hermclin 1810, felaktigt) Risinge sn, Finspânga

läns hd Og. Se 0rmgůrden ook Längen. Namnet beror pá sjöns

ormlika form.

2) (Thann Ups. s. 153) Järläsa sn, Называя hd Uppl.; канав

nu enligt GS 4 O 31 Tarmlàngen.

I fräga om betydelsen se Snoken ос]; jf'r de grekiska Нод

namnen "091; Vid Mantincia i Ai'kadieng, ’Oqnoüç mellan Tra.

pezunt ock Phasisß.

Ormungen, se Ornungen.

Ornlmgen (Ornungen Hermelin 1808, genom tryckfel Or

mungen, SGU Аа 20:51) Ornunga sn, Gäsenes hd ‘75:01

Bunge. Detta. gârdnamn, som i SD 5: 689 fr. 1347 Skl'ÍfVcS

(шт) oronggum (väl för Orn-), har legat till grund för socken

лапша, hvilket i SD NS 1: 169 fr. 1402 f`órekommer under for

1)Gs1v32,20322ggr,1v31,10312ggr,2031

2 ваг.

2) Fick Bezz. Beitr. 22: 68. 5) Fick Bezz. Beitr. 22: 57.
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men Ornu|:n]ga (sokn). Sjön kallas enligt uppgift numera en

(last Ornungasjön (Lex. 5:348, GS 1 V 36). Det synes vid

första ögonkastet sannolikast, att här som i så många andra

fall det enkla sjönamnet är älst ock att gården samt socknen

uppkallats efter sjön. Man kunde som grundord tänka sig det

just i Götaland, bl. a. i Vg., förekommande orne, da. orne ш.

'fargalt'1; jfr вишен ock därnnder anförda sjönamn samt i fråga om

afledningen t. ex. Myslngen ock öfversikten. Emellertid är denna

tydning helt visst oriktig. Åtskilliga västgötska soekennamn

äro bildade medelst afledningen -(1)unga, utan att man har skäl

att i dem spåra gamla sjönamn, t. ex. шпицев, (det till Ornunga

sn gränsande) Norunga, Ты’. Narunga, äfvensom fsv. nsv. Ea

sunga., fsv. Kattunga m. il. : alla dessa sjönamn innehålla 513111:

namn, ock det finnes intet skäl att för Ornunga söka en annan

tydning; se närmare min afhandling om sv. ortnamn på -inge,

-ungefä At detta namn har Ornungen bildats, sannolikt genom

ellips af Ornungesjön. Analoga fall äro Aplungen, Rycklingen,

Turingen, Tydingen, Yd__dingen m. fl.

Oskäran3 (GS 6 О 31) Länna sn, Frötuna ock Länna

skeppsl. Uppl. Namnet betyder 'den orena, grumliga'; jfr

Skär-en. n

Ottnaren otsnargn (GS 4 О 29), betydlig sjö i Torsåkers,

Årsunda m. fl. sznar едет, faller visserligen utom det egentliga

området för vår afhandling, men namnet har ett särskilt intresse

ock må. därför' med nâgra ord behandlas. Det bildar nämligen

en motsvarighet till det af Будь NG IV. 1:89, 90, Personn.

s. 193 omtalade fno. älfnamnet Опа. Af ett likalydande fsv.

älfnamn är vårt sjönamn snarast aflett; härigenom förklaras osökt

n-afledningen. Отшагав förhåller sig kanske till ‘OistaI som

Kvännaren till äll'namnet ‘щедра (= fno. Kvaeöa), som Valnaren

till 'Vi-ala, som Visnaren till 'Visa 0. s. v_? Se närmare afd.

II under suffixet щи, maren.

Namnet är i etymologiskt afseende märkligt. Sannolikt

ingår i dessa nordiska vattendragsnamn samma stam som i sv.

ома, isl. дива, got. uhtwo o. s. v. De senare orden, som väl

1) Om detta ord se Hellqu. Etymol. bem. s. VIII.

2) Göteb. högsk. årsskr. 1905.

3) Uttalsuppgift har ej lemnats.
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egentligen betyda ’ljusning’, förutsätta _ säsom redan s. 217

omnämnes _ samma indoeur. stam nkt, som reflekteras af sskr.

aktú ’ljus, ваше’, gr. aim-í; ’strâle’, ook det är snarast ett мег

sken at' denna urgamla betydelse som vi ha att söka i de ul'

gamla namnen Ottnaren oek Опа. De uttrycka выпада samma

egenskap som sjönamnen Glimmingen, Ljusen, Ljusnaren, Ski

ren o. s. v.

Af RYGH (senast Elven. s. 183) liìres däremot älfnamnet till

дна ’förskräcka’, ótti ’skräck’; men en dylik betydelse synes

mig bär mindre sannolik.

0xen. '

1) okßsan2 (Tham Ups. 5, GS 5 Ö 31), fjärdi Mälaren, La

gllnda hd Uppl.

2) i sammansättningarna Mu1, Valloxen.

Namnet innehâllel' sv. fsv. oxe, ty. оспа o. s. v. Detta 0rd

är 112111 fsv. tid säkert belagt i sjönamnet Wa1uxe(se Vall

oxan). Det har i dessu namn snarast afseende pá nâgot i sjöns

form; jfr t. ex. Gallen, Hjorten. Det ingâr äfven i sjönamnen

Oxnan, 'Oxunden, Oxasjön (GS 1 V 37 Vg), Oxsjön (4 31

: Oxsjö Uppl.), Oxnetjärn (2 V 34 Dalsl.), Oxtjärn (1 O 31

Vrml.) samt dessutom i de med Yxn- begynnande sjönamnen.

0Xnall__(Landtm.-C0nt. karta 1751) Sdml., södel' om 011511

gen (GS 5 O 32). Den upptages ej ä GS ock är mig for öt'rigt

obekant. Se охов.

'0Xunden har antagligen varit namnet pá den sjö i Eds

sn, Sollentuna hd Uppl., som à GS 5 O 32 kallas Oxundasjön

: Oxunda; jfl' t. ex. ‘ван-вишен, Jltllunnen, ‘Kolunden samt Un

den, Unnen. Betydelsen är alltsá ’oxsjön’; se охов.

Oxôgat okßsöegat.

1) (GS 1 V 36), litet runt tjärn i Partilleds sn, Säfvedals

hd Vg. __

2) (GS 3 O 31), litet runt tjärn iSkinnskatteb'args sn,

Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.

3) (Cederström Vrml. fiskev. nr 86), litet runt tjìirn i Gäs

borns sn, Filipstads b'argsl. Vrml.

Namnet innehäller sv. oxöga (om genus se II C 3); no. Ox

auga, вшитая. användes 'áfvenledes som benämning pâ. smä

runda чёт (se Rygh NG 2: 183, IV. 1: 166). IKumla sn Nke finnes

en källa med namnet Oxöga, enligt Tuneld 2: 100 (1828) sa be
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nämnd pá grund af öppningens form. Sv. два ingär äfveni

Ögasjön (GS 1 V 37 Vg.), hvilken sannolìkt sä. kallas med an

ledning af tv@ ЕЩЁ. i densamma belägna hollnar, samt Ögsjön

(GS 3 O 30, 1 O 31 2 ggr Vrml.), движим (2 О 32 Nke), trŕì smá

nledelst en liten ä för enade tjärn, hvilka pä кацап ha formen

af ett par glasögon.

_Packen pakßken2 (Rääf 5: 16), liten sjö i N. Vi sn, Ydre

hd 0g.; af sv. packe, fsv. ранке, isl. pakki, mbt. ранке. Jfr

Packsjön (GS 4 O 35).

Pnrakelll „мышц (Paraka. siöö HSH 29: 58 [1554];

Parakeln GS 3 О 39), liten 836 i Längasjö sn, Konga hd Smàl.,

pá gränsen till Blekinge. I gränsdokumentet, (1311- 161- öfrigt

Ряд-аки, siöö tvíl gângel' omnämnes, anf'öres äf'ven ctt Рывки

beck. Namllet är slikerligen aflett af ett 0rd motsvarande no.

раю]: n. ’lam og kid’ Aas. :par ock aka ’äkn’, samt syftar san

nolikt äfven pá den bredvid liggande lika stora 836, 80111 ä GS

3 39 kallas Lilla. Stensjön. Jfr t. ex. Tvillingssjöarna (GS

3 O 31), Tvillingstjärn (2 33). n

Раг8ер раг‘вец (GS 4 O 35), liten 836 i O. Ryds 811, Skäl'

kinds hd Og. : Parstorp. Nanlnet hör sannolikt till f'sv. par n.

‚КОЛЕЦ knep, list, зуек’, ¿1_-DSV. par ’svek', isl. pQr n. pl. ’tricks’,

adj. регбист, sv. (dial.) Шри-13, paraktig. Л: med afseende pá het.

выгон, Làlnm, Illern, vidare t. ex. Lömsken (GS 4 Ö 29) Gästr..

no. Utrygvandet (ßuskernd), ty. ält'namnet Gleink <- (пашен

(12:e ärh.) ‹— Glûminic : mht. glûmende pt. ’tückisch’1. Etymo

logiskt identiskt 211- väl Ряд-836112; jfr вывесит (2 V 33 Dalsl.)

Pasken pas4ken (SGU Aa 17: 41), liten, dyig ock gyttjig

sjö i Gäsinge sn, Daga hd Sdml.; af pask ’slask, oreillighet',

hos Rz s. 495 anfîìrt frân Vstml. 511-1 fräga. om betydelsen

Gol-jen, Gůrbarken, Kůcn.

Platen3 (Radloff 2: 121 [1805]), liten 836 i Estuna sn, Ly

hundl'a lld Uppl.; till sv. dial. plata ’tuut stycke; tllnn sula',

p1at(e) m. ’fotblad' (Rz 8. 505). 1 frâga om betydelsen jfl'

t. ex. Fluten.

l) vGricnberger MdIföG. 19: 525.

2) Gs 2 0 40 Blek., 1 v 36 vg.

s) Obekant för min meddelare frùn socknen.
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Plogen (Dalarna), se Spaden.

Plumpen p1um“pen (pl'ómpan, enligt uppgift), liten sjö i

Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml.; innehällande sv. plump,

jfr l'sv. oplumpadher, oplompadher ’oblandad, obemängd; utan

plnn1p(?)’ Södw. Ordb. Betydelsen är densamma som i sjönam'

nen ветви, вшеш. __

Porslösell, Stora о. Lilla., porßslöîsen (GS 3 O 40) Backn

ryds sn, Medelstads hd Blek.; af sv. växtnamnet рога Myrica

gale, {эк isl. mlt. pore, ock adj. lös; se абы-п. Jl'r fda. роге

syo (Valdemar II:s jordebokl), sv. Porssjön‘’, Решит-115, Pors

göl (GS 4 38), fno. fjordnamnet Porsangr (Rygh Studs. 77).

Potten väl pot‘ten. _.

1) (GS 1 V 34), ytterst~ litet шаги i Ors sn, Nordals hd

Dalsl.

2) (Cederström Vrml. fiskcv. nr 274) Färnebo sn, Filipstads

bärgsl. Vrml.

3) (Cederström Vrml. tiskev. nr 294) i samma sn.

Namnet innehàller tydligen Ген‘. potter ’grop, b1'unn,al`

grund' (jfr Södw. Ordb.), isl. pottr; se närinare Putten.

Pukagöl 0. s. v., se Näekungen.

Pungen p_ug4gen.

1) (GS 3 37), Шеи sjö i Ingatorps su, S. Vedbo hd Smâl.

2) (GS 3 О 31), mycket Щеп vattensamling i Vstrnl.4

Jfr t. ex. gärdnamnet Punggasund (SRP nr 1900), nu Pung

sund, Gryts sn Sdml. Namnen inneliálla. sv. pung, {за punger,

isl. punger, got. разве, hvilket vanligen antages vara. ett gam

ша]: lânord, möjligen härstammande frän de slaviska spräken,

men af Johansson KZ 36: 367 betraktas som snarast inhemskt.

I fràga om betydelsen erinras om sjönnmnen Socken ock Skräppa

sjön (GS 1 V 36) Torps sn Vg. (se винты).

Pntsnsjön, se Putten.

Putten put4ten (наш 5: 5), göl i Svinhults sn, Ydre hd

Og. Namnet ììr egentligen ett appellativum, en växelfol'm till

det under Potten omnälnuda pott(er); Мг sv. dial. kán-putte",

no. putt ’vattenfyllt häl’ (ingäende i ortnamn sůsom Putten, be

1) schlyt. VGL s. 591. 2) Gs 1 О 39, 1 v 37.

3)GSlV38,1V322gg-r.

‘) Namnet har jag ìcke ůterfunnit pû кати.

5) Grip Sv. 1m. XVIII. 6: 128.
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nämning pâ tre vid smä tjärn belägna gärdar1),Fredagsputten

(зе Fredagen 0. S. V.), mlt. put, putte, agS. pyt(t), putzt’l Samt isl.

рушат. Samma ord ingâr äfven i Рамазан Езшпа Sl] Uppl.

ook Putsasjön (GS 1 V 36) Kilanda sn, Ale hd Vg., vid gât

`den Putsen, hvilket namn själft íîirutsätter астмы-151511011‘

Alsen о. s. v_).

Enligt ВНЕ kallas с561е11 äfven Helvetesputt, jfr Stygia

putt ’afgrundspölen7 i Stiernhielms Hercules.

Ordet putt antages vanligen ytterst vara länat frän lat.

puteus; euligt Johansson KZ 36: 353 f. skulle det dock snarare

vara inhemskt germanskt.

Pärhůksell pärhäk‘sen (регтайм) (Per häkestjärn GS '2

Ö 31) Hällefors su, Grythytte bärgsl. Vstml. Namnet innehäller

personnamnen 13111- Hůkan; jfr den närhelägna sjön запиши-юн.

I fräga om formen Per пакетам erinras om vstml. Hàkesbo

»Häkansboda»; se Leffler Sv. forum-töten. tidskr. 1873-1874, 2:44.

Паши börjande med bokst. Q upptagas under K.

Backen rak4ken (Fernow s. 27 [1773], Björkman s. 113,

GS 1 V 31) Arvika su, Jösse hd Vrml. : Rackstad. Кашне: är

sannolikt en substantivering af ett adj. motsvarande isl. тащи,

sv. rank. Dock är det ovisst, i hvilken betydelse adjektivet in

gär; snai-ast i den af ’halsstarrig, envis; som är vid elaktlynne',

som nu är känd endast i sammansättningen erakker (2 ë, isl.

ei alltìdß). Bakken förhölle sig i sà fall till e-rakker som sjö

namnet Làkan till fsv. elaker. I fräga om betydelse vore ìifven

t. ex. sjönamnen Bâfven, Envetten, Illern, 00k Trätten att дёш

föra. 0m sjöns naturheskañ'enbet ook egenskaper har jag еще!

lertid endast hört, att den är känd för att pá sina. ställen vara

mycket djup. Jfr шипит.

Racklůngen, se Rnldângen.

Radkalfven ra3(d)ka12ven (i raöcalf. Or raöcalfui VGL

IV. 10; ваакащец Allvin Mo__s. 4 med noten; накатал Schlyt.

VGL s. 565; Kalfven GS 1 О 37) Bondstorps sn, Ostbo hd, o

l) Rygh NG 3: 42, 72, 1V. 2: 161.

2) Ош ags. ortnanin, i hvilka detta. ord ingâr, se Middendorlî Aeng.

llum. s. 105.

3) Rz s. 121, Karsten Prim. nom. 1:54.
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Stengärdsbults sn, Mo bd Smäl. Scnare leden har afseende pä

sjöns läge vid den större Basjönl, fsv. Basior (VGL 1V. 10),

hvilken äfven kallas Hůlebosjön; se Канта 1. Första leden

ingâr äfven i namnet Baden eller надаёт, namn pä en à, som

äfven skall kallas Styfverydsän ock kommer ur Rasjön. Den

innebäller säkerligen en motsvarìgbet till n0. rad n. (С?) ’stor

bank at' grusig l. stenig jord’, fno. isl. rQö f., gen. raöar, hvil

ket i betydelsen ’grusrygg, grusbank’ förekommer i no. ortnamn,

t. ex. fno. fjordnaumet Raöund (Badund), nu Banfjordenä önam

net вышел“, fno. BQÖ 0. s. v. Ordet ingär Угу äfven i Rade

sjön (GS 2 O 40 Blek.) ock Rasjöarna (3 O 31 Vstml.); jfr

ocksä under шпицев, nnvnln samt наивен (glutei). Ett mot

svarande ord förekommer afven i de tyska ortnamnen pá -rad,

rath, rade4. I fsv. uppträder det siikerligen i OGL. гари

skipti5. I fräga om betydelse se ytterligare under агнец, innen,

Sännen, ören.

кар-пищит, Se Janhâksen.

Raklàngen raßklog2gen (Raklàngen Broocman 2: 75 [1760],

GS 2 O 36, Rääf 5: 12; Racklängen Marelius Karta 1774, Her

melin 1810, Widegren 1: 375 [1818], Tham Link. s. 17), läng,

smal ock alldeles wak» sjö i Torpa ock Asby шпаг, Ydre bd

Og. Sjönamnet är bevarat i gârdnamnet Rakstorp (GS 2 O36,

Tllam Link. s. 1006), af RÄÄF kallat Rakelstorp, hvilket ůr 1443

skrifves raklangis игр“. Sjöns form visar, att namnet är sam

mansatt af sv. adj. так, isl. rakr ’lige, ret, ben', da. rag ock

lang (se Langen) eller kanske snarast bildat direkt ur det at'

dessa bäda ord uppkomna adj. raklàng. Den fsv. formen synes

ha varit ’Raklangin

Ralàngen raßlog2gen, enligt annan uppgitt af allmogen ut

talat „швец? 7 med ett ä-liknande a-ljud (Ràlangen Lotter c.

l) Sjön kallas i Nerikes Alleh. 1899, nr 16 för Rásjon ock föres

till rá. ygränsskillnat'l’. Emellertid 715111- det fsv. namnet ä Видный/ел

âfvensom ánamnet Radan, att äfven bär snarast ett fsv. юр — ät

minstone ursprungligen - ingátt.

2) K. Будь (n)Hist. Tidsakr. 1: 117, O. Будь Stud. s. 46.

s) Rygh NG Indl. в. 73. se afval Fr., under rqò.

4) Jfr Förstem. 2: 1214, Henning AfdA 25: 231.

5) Jfr Scblyt., Henning auf. st.

6) I en handling зги-усы bos Räâf 1: 246.

7) Jfr namnet à den vid sjön liggende gärden наплевав.
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1750, tydligen tryekfel; Balßngen Vet.akad. handl. 1751, s. 76,

Broocman 2: 37 [1760], Hermelin 1809, GS 2 Ö 36), tämligen

Stor, läng oek smal sjö i Lommaryds ock Marhäcks smar, N.

Vedbo hd Smäl. : Balingsás, àl' 1596 skrifvet Rmillingaäàsal <

äldre Belangen, där andra stafvelsens a pä grund at' obeto

ning f`órsvagats=`~ Dà sjön är belägen som gräusskillnad mellan

tvänne soeknar, ’air det 311 antagligt, att första. leden i namnet

är sv. rà, fsv. râ ’rämärke, rägäng 0. (1.'. hvars Шива a. ej 61101

gàtt till 1 pá grund af sin ställning i relativt obetonad stat'velse.

I sä fall är namnet etymologiskt identiskt med sjönamnet Bâ

1àngen(: Зашивая = Bâslängen : Raslàngen = Àsunden : Asun

den). Für denim liärledning kan üi'ven tala, att den i Vadst.

kl. jordeb. s. 103 unförda garden Rabergxasa (1386), Raabergx

ваза (1447), Raabexaass (1500) Í`órm0das kunna vara det nììmnda

Balingsás. Man kunde dock möjligen äfven tänka pá ett fsv.

‘Варшавы, 80111 Skulle höril 1111 1113101‘ ’hastig' е11е1'11111в]›,151.

rQô i sjönamnet Radkalfven.

Ramen.

1) ra`’men, 50111 senare sammansättnîngsled iDjnp-, агат,

Stem, Ulframen lìamnäs sn, Snäfringe hd Vstml. 0111 161512.

lederna se de resp. namnen. Senate leden ingär i nmnnet ñ.

den socken, inom hvilken sjöarna äro belägna, Ватная. Detta

namn skrifves âr 1412 вшивая", 1448 Bampnœs". Det synes

alltsä ha gifvits ät ett näs vid nägon ai' (lessa sjöar. Doek má

observeras att, säsom äfven Bellander s. 114 anmärker, s_jöarna

ligga pá ganska längt afständ frân de mera bebyggda ställena

i Ramnäs socken. lluru som hälst synes det mig emellertid

olämpligt att skilja sockennamnet frán värt fyra gânger inom

socknen uppträdande sjönamn; den даты sägnen, att en viss

Rainer skulle gifvit namn ät bäde landet och sjöarnaf', kan man

ju ej skänka nâgon tilltro. I fräga om namnets härledning är jag

pâ. grund af det lànga a nâgot osäker. Det torde emellertid

vara i`órsiktigast att ej skilja det frän sjönamnet Rammen oel;

därunder aniörda ortnamn. Med hänsyn till kvantiteten erinras

1) I en handling aftryckt i Skr. utg. af Kyrkohistfören. 1V. 1: 95.

2) Jfr t. ex. Еву. Hundalfsberghe ~ Hundilsbergh; se Lundgr.

Sv. 1111. X. 6: 113.

3) SD NS 2:461. 4) Styfïe Un.2 в. 252.

5) Thum Vest. s. 136.
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om sv. rämsvart, hvilket ord som bekant innehäller fsv. ramn

’korp’. Se utförligare under Remmen. «

2) Eds sn, N. Tjusts hd Klm.; se Remmen.

3) (Berglund S. 2), Se Bumsen.

Rmnkvilla, sockennamn, se under Rmnsen.

Rammen. ‘_

1) ram4men (Remmen GS 4 O 35; Ramen Tuneld III. 2:

645 [1832]), Шеи sjö i Eds sn, N. Tjusts hd Klm., genom ett

större dike med stillastîiende vatten förbundet med Storsiön.

2) ram“men1 (Remmen Hermelin 1818, Lex. 7: 103, GS 4

Ö 35) pá gränsen mellan Ukna ock Tryserums шпаг, N. 'I'justs

hd Kim. Sjön kallas ваш i handlingar som af allmogen i bäda

socknarna vanligen Ramsjön. Den har enligt uppgift beek

svart vatten.

3) i sammansättningen Làngrammen, sìikerligen af ett Шах-е

‘Remmen <- fsv. ‘Rampne; jfr nämligen gârdnamnet Вишне

garde, som âr 1371 skrefs Rnmpnagerdhe (SRP nr 1012).

Detta namn, som sannolikt är idcntiskt med sjünnmnet Ra

men, har utan aŕledning bildats af fsv. ramn (rampn, ram), sv.

dial. ramn, ram, isl. hrafn, motsvarande ugs. hrœfn, fht.(h)ra

ban, (hnam, шт. ram o. s. v. 'korp'ß` Bctydelsen ‘ár sâlunda

densamma som i det шок. ilodnainnet K691i, norr om Kolchis:

zépaï ’korp’3. Ätminstone Rammen 1 har erhällit sitt namn

pä grund af vattnets svarta так-3; jfr sv. adj. ramsvart. Pâ.

analogt вёл har en ä pá Island af sitt mjölkhvita vatten kal

lats Geitá; se вешал-оп, Geten. I fräga om bildning mä för öfrigt

jämföras Alten, Anden, Hügern, Krůken, Svan. Det synes mig

alltsä. mindre sannolikt, att namnet hör vare sig till fsv. ram

ber 'björntass, ram"4 _ i hvilket fall dock kvantitetsväxlin

gen i 1 osökt kunde förklarasï' _ eller till fsv. adj. ramber,

no. ram, isl. ramr, rammr 'stark, kraftig'ß.

1) Euligt tva nppgifter.

2) Om ordets historia se Nor. Sprâkv. sällsk. förh. 1882-85, s.

119, vFries. Mediagem. s. 77.

3) Fick Bezz. Beitr. 22: 68.

4) Jfr Hyg-h NG 2: 7, (Шт ett no. gůrdnamn härledes ur detta ord.

5) Jfr Kock Sv. lm. XI. 8: 43.

6) Hit ställer Rygh Elven. s. 184 do svenska sjönamnen Ramen

ock Каштан äfvensom stammen i no. Rammaadalen.
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Fsv. Rampne, ström i Lekaryds sn, Tveta hd Smàl., se

Rmnsen.

Ramsen ram4sen1. __

1) (Ramsen GS 3 О 37; Ramsjön Hermelin 1818, Lex.

7: 379) Virsel'ums sn, Aspelands hd Klm. : Ramsebo, är 1496

Ramsebode, 1500 Rampsabodhaï’. Sjön kallas äfven ock van

ligare Ramsjö (med akc. p_ä. ultima).

2) (m'msan) (GS 5 О 31) pá gränsen mellan Funbo sn,

Rasbo hd, ook Almunge su, Närdinghundra hd Uppl. ._

Namnet, som äfven uppträder i Norns sn Dalarna (GS 3 0

30), är sammansatt med det under Rammen omtalade fsv. пищи),

sv. dial. mmm) ’k0rp’ oek sjö, fsv. sio eller biformen si». Det

äl' sälunda identiskt med кашами“, Bammasjön (GS 1 V 36),

вашими (1 V 32); om motsval'ande sjönamn i Skâne se Falkm.

s. 205; jfr äfven хищницы. Vidare erinras om gärdnam

net Ramshyttan Ramsbärgs 311, Lindes bärgsl. Vstml. Detta

skrii'ves âr 1547 (vdi) Ramsahytte4. Dä bruket är beläget vid

en mindre sjö, synes det höjt öt'ver allt tvifvel, att denna sjö i

ììldre tid haft namnet Ramsen eller Ramsjön. Detta framgär

bl. a. däraf, att den i Kìls 311, Nora 0. Hjulsjö bärgsl., lìggande

gärden Ramshyttpm tydligen har sitt namn af den där belâigna

Bamsjön (GS 2 Ó 32, se ofvan) ock att i närheten af det 10131

nämnda Ramshyttan ett Ramsjöholm är till iinnandes. Für

öf'rigt erim'as med afseende pä formen Ramsahytte om de ofvan

anföl'da gärdarna Ramsefall ос]; Ramsemàla, bäda. vid sjöar

med namnet Ramsjön, samt Bamsebo, fsv. Rampsebodha, vid

1) I frůga om 1 var en 111111 111е(1(1е1(11'е nâgot oviss, om cj ша]

ligen akc. 2 kunde förekomma; en annan meddelare uppger endast

akc. 1.

2) Vndst. kl. jordeb. s. 134.

8) Gs 3 ò 4o:Ramsjomala, 2 Ö 40,1 ò 39, 2 ò 39 2 gg'r:

Ramsnas 1 gg, 3 Ó 30 2 ggr : Ramsjn, 1 v 38 Ramserud, 2 Ó

38 2 ggr : Ramkvilla. (sà redan 1407, enl. Styiïe Un..¿ s. 167; 1111111

1101: Ramkvina synes visa hän pá ett osammansatt sjönamn eck syftnr

väl snarast pù den à, som frán Ramsjön 3111- till Storsjön; jfr Wiesel

gm 2: 258), 3 О 33, 1 v 37 2 ggf, 3 Ó 37, 4 Ó 37 2 ggf, 1v

36, 1 0 311, 2 О 30, 3 Ó 36 : Ramsefall, 1 v 33, 2 ò 32 : Rams

hyttan, 4 Ö 31 3 ggr : Ramsjo 1 gg.

4) Enligt handl. ßftryckt i Norask. ark. 1: 187 samt Gust. Izs

reg. 18: 491.
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Ramsen 1, llvilken sjö _ säsom ofvan nämnts _ ännu kallas

Rammsjö(n). Nu ät doek att märka, att Berglund Beskr. öfv.

Lindes, Ramsbergs о. N. Koppal'b. bergsl. s. 2 frân Ramsbärgs

511 1111101 еп sjö Ramen. Emellertid har jug icke i andra till

gäuglìga källor sett nägon uppgift 0111 denna sjö. Skulle BERG

LUNDs meddelande vara riktigt _ ook det bör vììl antagas _

311- det sannolikast, att just den bär omtalade Ramsen l. Ram

sjön äsyftas. Ramen föl'hâllel' Big till 'Bumsen Som Alen till

Alsen 0.5. v. (se II A 17, Sv. lm. XX. 2). Beträffande namnet Ram

sjön má vidare tilläggas, att det ofta förekommande gärdnamuet

Ramsjö visar, att sjönamnet varit äunu vanligare, än hvad af

ofvan lemnade förteckning framgär. Den fsv. formen har varit

Bampsio; jfr t. cx. Rampsio, nu Ramsjöholm, Svarttorps su,

Tveta bd SmäLl, vid Ramsjön samt i SD Reg. flerstädes ап

förda gârdnamn. En i sambaud med den nämnda Ramsjön i

Svarttorps sn stâende stl'öm пене 1 fsv. tid Rampne; jfr SD

NS 3: 337 (1418): »en quaernastrßm, som callas выправьте,

1 Lekrydha sokn i Thwetta hœridhe». Säsom ex. pâ. andra 111"

.samma ord bildade ortuamn nämner дав Rambäoken (GS 4 0

36) ook fsv. Rampnasil (1302-19), nu Ramsele Ängm. (enligt

SD lII)’.

Betydelsen af namuet Ramsau, Ram(m)sjön är väl stuu

dom ’sjön däl' korpar uppehälla sig’; det kan väl nägon gäng

ät'ven ha afseende pä sjöns form, men ofta anger det nog,

sâsom bevisligen fallet är med Rammen 2, att vattnet har en

i ögonen fallande mörk färg. Pä ватта sätt som Ramsjön ook

Ramsen till Rammen f`órhàlla sig t. ех. Getsjön ock Getaren

('Getir) till Geten, Svansjön till Svan eller Aspsjön till Aspen,

Linnen (akc. 2) till Linden (akc. 1) 0. 5. v. о. 5. v. _ Vidare

má i detta sammanllang päpekas, att under det ordet ramn i

ortnamn är synnerligen vanligt, det likabetydande l'sv. korper

’korp' mycket sällan uppträder. sjönamn har jug funnit det

2 ggr : Korptjärn GS 2 О 31, 3 О 3l, nlltsâ i trakter där en

mängd sjönamn ha. en afgjort ung prägel. Säkerligen beror

detta därpä, att ordet korp 'ál' en relativt ung, speciellt nordisk

bildning.

1) Styffe Un.2 s. 172.

2) Jfr ¿ifven t. ex. Ifno. Hrafnsey, nu Витай, Vätte hd Boh.

(Holmberg Boh.2 2: 22).

Sv. Мидии. XX'. l. 30
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наивен. __

1) назван” (GS 1 О 38) Femsjö sn, Västbo hd Smâl.:

Rangelsbo 1.

2) ragîgen” (тети) (Hermelin 1808, Höjer k.) N. о. S. Finn

skogn sn, O. .-\lfda.ls hd Vrml. : Rangen.

Rangen 2 är bel'ágen inom Вашу pastorat. Enligt Nor.

Dalbym. ljudl. (Sv. lm. I. 3: 19) kan a motsvara säväl riksspräkets

a Í`óre ng, t. ех. sprang, som dess à тёте g-ljud, t. ех. lag ’läng’.

Det fìnns för наивен 2 alltsä intet hinder att antaga ett fsv.

гашу; jfr 'zil'ven Mangan, Sängen 1 (Saugen). För 118113611 1

втёНег sig snken pá ungefär samma sätt. Enligt det prof af

Femsjödialekten, som meddelas i Sv. lm. 11.9:311'. ai' M. A.

ELMBLADH, har i mälet a. framför g Шут-523,11 an, t. ex. maugga,

gaugg, spraugg. Ett. Raug- skulle sâledes af en Катюша? kunna

likaväl тет-дитя med Rnngen som med Rängen. Den till

mig lemnade uttalsuppgiften raggen kan bero pä motsvarigheten

spraugg _ sprang?.

Sjönamnet synes alltsä snarast utgâ frän en fsv. stain Ванды

Full visshet gâfve en fsv. form af namnet ä den vid s_jön be

lägna gârden Rangelsbo. Detta tycks lättast Каппа förklaras

som ett fsv. ‘Rangisbodha., hvilket skulle förutsätta ett fsv. 936

пашп 'Rangir Nu tinnes cmellertid i Запев sn, Ydre 11d Og..

en gâi'd Rangelsboda., som âr 1552 skrifves Rangsbodas, men

är 1446 Rangholfsbodhe". Detta gärdnamn är alltsä sammansatt

med fsv. personnamnet Ragnulver, Bagnoli'. Det är därñìr

fl'estande att i namnet ä den пуза nämnda vid Bangen 1 he

lägna gârden Rangelsbo se samma personnamn. I эй. fall sknlle

Bangen 1 ha` uppkommit pá samma sätt som Адамов, Gies

munnen o.s.v., alltsä vara ett slags subtraktionsbildning ur

gärdnamuet. I alla händelser äterstode att förklara наивен 2.

oc-k man vill ogäl'na skilja de bäda namnen frän hvarandra.

Möjligen böra de fóras till den stam rang, Мага! sjönamnet

Rängen, fsv. ’Belangen mâste vara en omljudd form (se Юг

öfrigt d. 0.).

1) Enligt uppgift sà ишиас, вот stafningen angifver.

2) Enligt annan meddelare skull sjönanmet 'af allmogen uttalss

med ’rent a-ljud’.

3) I handling aftryckt hos Rääf 1: 306.

4) Rääf 1: 249.
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Emellertid má anmärkas, att Rangen 2 omgifves af grus

bankar oek artt man вшиты har skäl att här förmoda ett Гну.

‘нарывы, afledning at’ det under плакате" omtalade isl. fno.

raö ’grusbank’. Med al'seende pá alledningen vore по. sjönamnet

ßyjangen att jämföra; se äf'ven Jungen.

Raslángen, se Rosslângen.

Ralston ras4ten (Lex. б: 426 samt enl. uppgift) pá gränsen

mellan Rashokils sn, Rasbo hd, ook Morkarla samt Aluuda sznar,

Olands hd UppLzRasten, âr 1397 skrifsïet Rast (SRP nr 2876).

Sjön канав af Tham Ups. s. 7, ä GS 5 О 30 samt iUppl. 1: 322

Bastsjön. Dà sjöu till en stor del är belägen inom Rasbokils

sn ock Rasbo hd, ville kanske nägon förbinda dess namn med

den i socken- ook häradsnamnet ing-‘lende stammen. Men här

vid bör märkas, att Rasbo (1414) àl' 1343 SkrßfS Resbo ook att

Basbokyl (1413) under medeltiden äfveu uppträder under пашней

Besbokill. Ой därtill kommer, att sjön är belägen 1 ett hörn

af socknen ook häradet, blir det foga sannolikt, att dessa namn

stà 1 etymologìskt sammanhang med hvarandra: jag utgär alltsä

frän det antagandet, att de icke höra tillsamman.

Hvad häl'ledningen af sjönamnet Basten for öfrigt beträñ'ar,

bör det sammanhällas med Rastälfven Järnboäs sn Vstml., det

namn som Grängshytteän antager efter sitt utŕlöde ur Grängen

‚ФЕН Aa 69: 5). Säkerligen ha vi alltsâ. att utgä frän en nor

disk älf- ook sjönamnsstam Вань.

Hvad denna stam betyder, är ìcke möjligt att med full be

stämdhet s'ága. Till fsv. rast, isl. rQst f. bör den sannolikt ìcke

föras. Ош namnet innehöllo detta ord, skulle väl den enda

rimliga betydelsen vara ’den lugna sjön (o.s.v.)’; men ordet

betyder 1 uordiska spräk видав: ’vägsträcka’, ook dess grund

betydelse äl' för öfrigt snal'ast ’förblifvande, kvarblifvande’. Vi

dare torde en sädan betydelse icke passa för Bastälfven, som

har ätskìlliga forear, t. ex. vid gârdarna Björkborn, Nyhyttan,

Lindesby hytta, Peterfors, Rastälfskvarn ш. f1., samtlíga nu upp

dämda till Vattenfall.

I выше: för jag пашней till sv. rasa ook isl. rasa. ’glida,

störta’, пупке: ord stär 1 afljudsförhâllande till isl. паза ’fara

1) Styffe Un.2 s. 289.
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med stor fart’, ags. ráasan 'storma pá’ o. s. v. samt à andra sidan

till gr. épuise» ’flyter, strömmar, skyndar’.

Afvenledes kunde man tänka pá sskr. rásati ’ljuder, skriker.

-tjuter’, hvilket möjligen är besläktat med got. razda ’spràk'.

isl. rQdd ’ljud, röst’ o. s. v.1 Med afseende pä atiedningen tór

hölle Sig dâ Basten <- iell. raad- till isl. rQdd ‹— 1811. razdh

som t. ex. mrdh- till mrdú ос]: 80111 gr. „одет till садизм

o. s. v.‘’ Betydelseanalogier fìnnas i mängd; jfr bl. a. Вдыхаем.

Galmaren, Ommen, Open, Бил-"казнен, Tjutingen о. 8. v. ook för

klaringarna af desse namn.

I detta sammanhang má erinl'as om det indiska ilodnamnet

Basil = zend. Ranha ’.Iaxartes', som säkerligen riktigt af Uhlen

beck Et. wb. d. altind. spl'. s. 246 identifieras med sskr. rasa

f. ’t`uktighet, väta', lit. rasa, Шах’. rosa ’dagg', hvilka ord für

öfrigt, om ook med tvekan, af Falk-Torp Et. ordb. 2: 96 for

bindas just med det ofvann'ámnda isl. rasa. Af Fick,l 1: 301

löl'es det indiska älfnamnet till det likaledes ofvan omtalade

sskr. rásati.

Raïßlell l. Rßl'alll ra3va21n3 (l. ra3va12n?) (Выгадал karts

1762; Bevallen skifteshandlìng 1804; Ragvallen__handling 1805;

Bavaln Tham Sthlm ss. 7, 141; Rafvaln GS 5 O 32) Sollentnna

sn o. hd Uppl. Sjön är myeket grund samt omgifven af kortväxt.

dälig skog. Namnet tyeks vara en sammansättning.- Första

leden är väl antingen no. rad, isl. rQò ’grusbank’ о. 8. v. (se

идешь—си) eller fsv. ra, sv. rà ’gl'änsmärke' (se Belangen).

Dock ser jag i sjöns naturbeskañenhet eller läge ingen вин-Ваге

grund till val'e sig den första eller andra. härledningen. Senate

leden är sannolikt identisk med sjönamnet Valen.

I detta sammanhang má äfven omnämnas: Rafveltjärn (GS

1 V 36 ook enligt skriftlig uppgift) Odenäs s:n, Kullings hd

Vg., Rafvalstjärn (GS 2 V 31) Skillingmarks sn, Nordmarks

hd Vrml., ook Ravalsjön Buskerud Nge.

вакцинах-ц Vrml. innehäller snarast liksom sä. mànga

andra tjärnnamn i dessa trakter, ett personnamn, alltsâ 8831101)

vald, samma namn som ingär i впишутся Garpenbärgs sn Da

l) Jfr Persson Wz. ss. 87, 244.

2) Jfr Persson ша. s. 46 f.

з) Enligt en annan uppgift, som dock ej vunnit bekräftelse, ut

tnlas namnet га4че1п.
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larna. Liksom затащат i Vg. 'ár det ytterst litet. Ãtmins

tone det senare лапше: har sannolikt samma nedsättande be

tydelse, som uppträder i t. ex. втыкании-111, nsv. вышивк

tjärn m. il. i öfversikten anfórda. Bafveltjärn förbinder jag

med sv. dial. ravel n., hvilket utom ’prat’ äfven betyder ’nâgot

som är däligt, drafvel’ Smâl. (Rz s. 520). Ош Rafvnstjärn

ocksâ hör hit, utgâr det kanske frän ett fsv. ‘гати ln., isl.

‘титан, hvilket тоге etymologiskt ìdentiskt med no. гати ш.

’stackare’, af Ross атм frân Fosn, ОЖЕ‘; troligast 511‘ еще]

lerlid, som nämnts, detta паша sammansatt med Ragh(n)va1d.

Raveln, se Ватин (s. 47() not 3).

Refven re‘ven ìngär som senare led i sjönamnen Bred,

Mögrefven. На: kan töreligga en bildning af sv. ref, fno. rif

n. ‘дыша’, hvilket ingär i nägra no. ortnamn pá тенте‘. Samma

ord uppträder äfven'i sockennamnet Refvesjö Kinds hd Vg., {п

1368 skrifvet Bìvasiöä samt Refvakärr Tosjö sn Вы!’ Namnet

kunde _ att dömma af kartan _ ul'sprnngligell ha tillkommit

Bredrefven samt särskilt syftat pä. dess sydöstra. del. Somi

öfversikten framhälles, har namnet regelbundet blifvit mask.,

ehuru grundordet har neutralt kön; jfr de analogt bildade цеп,

Blàkaren, Этап, Hörnen, Kloten 0. s. v. .

Möjligt är dock äfven, att senare leden innehâller sv. гейш,

fsv. riva., isl. rifa ’remna о. d.’ Ett no. gärllnarnn, (Шт detta

ord möjligen ingär, anföres af Будь NG 1: 185. Afven om sjii

1) Detta паша kan dock innehàlla вешай iegentlig betydelse;

551- Notblndartjärn, Tataregolen rn. Н.

a) Detta ord hör till no. rave ’pjalt; stylnper’ (Ross) ock är bildet

med summa afledning som t. ex. deverbativema isl. etall 'förtärande’,

подан ’rask’, bagall ‘туп’, no. blaasa11'bläaig’, kreka11’svag’, ruskall

yorolìg, stormandff, sv. dial. “шакал ’som вёл-па drifver ешь-5113’,

trágel 'trägen' eller (dà ordet synes vara denominativuin) närlnare som

no. rotall ysrnntsig’, hvilket Вышке snarast hör till rot ’orenlighet’,

~ ett rings ваш! represcntanter för en bildningstyp, bvilken i isl. ock

вашим ì no. Удав: sig mycket lifskrnftig (se om densalnma Karsten

Prim. nolninalb. 2: 98, (Шт dock ordet icke flnnes upptaget). Summa

ord it naturligtvis no. гати ш. (i bet. ’en som »rnvlarr : пинок, сипнет’),

hvilket dock har en mera deverbativ prägel. Af de ofvan nnförda ex.

framhälles särskilt det sàväl till bildning som betydelsc analoga krekall

’svngelig’.

3) Rygh NG Indl. s. 70. 4) Styífe Un.._. e. 109.

5) Falkm. в. 80.
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namnets sista led är ett feminint ord, skall namnet blifva 111351111

lint: de undantag, som finnas frän дыша regel, тете af наши

pâ. gölar ook smà чёт. Betydelsen vore densamma som i sjö

namnen Klämmingen, det besl'áktade Remnaren, Ryfven n1. fl.

Det ofvan anförda ватта kan dock i alla händelser pä. grund

af sitt a ej höra hit.

Везти-ел, se Внешне“.

Вешних, gârdnamu, se följ. наши.

Remmen (Lotter c. 1750) Svanskogs ock Edsleskogs smar,

Tössbo hd Dalsl., nu kallad Ömmeln. Att emellertid uppgiften

hos Lo'r'rER är pâlitlig, framgär дата!" att vid sjön en gärd

Remmesnäsl är belägen, hvilket namn губе!‘ pä ett fsv. sjö

namn ‘Rimir eller ‘Remir; jfr Bränäs: Bräen, цветкам:

Möckeln, Ramnäs: Ramen, Bämsnäs: Bämmen 0. S. v. Detta

sjönarnn kan vara allett af ett numera försvunnet пашп â den

icke obetydliga alf, som flytel' genom sjön, motsvarande fno.

älfnamnet Rims. 2. Detta synes vara bildat af det i norska

ortnamn ofta uppträdande rim ~'lllngsti'âtekt Шгьбдпйпд1 bärgs

rygg’ = sv. dial. rem ’sandäs, bevuxen med barrskog’ Jtl.

(Rz s. 529), da. dial. rem ’strandbrädd vid en fjord, j0rdrygg’;

jfl' äfven n-atledningen fno. rimi, no. rimi, rimme, remme med

samma betydelseß. Att dömma at' kartan synes naturen ä sjöns

stränder tala för en dylik härledning.

Samma ord ingâr oeksä i gärdnamnet N. о. S. Remma

samt det (Шт? bildade sjönamnet Remmasjön (GS 1 О 38)

Lângaryds sn, Västbo hd Smäl. Denna sjö har tydligen i

Шах-е tid haft myekct större utsträckning än nu, ook gärdarna

Remma aro belägna alldeles invid dess Юта sti'änder. (ига

namnet Вещица. kan väl vara bildat direkt af sv. dial. rem,

äldre ‘rim; jfl' (Эта, Hestra, Пчела, Kiss., Vasa. о. s. 124; men

det kan äfven fórutsätta ett sjönamn 'Rimir (‘шипы вешшв

= Rägnaren: Rägna 0. s. v_). För öfrigt ei'inras om ortnamnen

Eke, À, Ölsremma, hval'om se under Ölen, samt om det v'ást

faliska bynamnet Rehme, fht. Bimi, e, hvilket af Jellinghaus

темы. ortsn. s. 111 säkerligen riktigt förbindes med det med

 

1) Sá GS 1 V 33; Lex. 6: 387: Завышенная.

2) Om detta namn so Будь NG 2: 252, 318, Elven. s. 192.

3) Вуз}: Thr. VSS. 1882, s. 59, NG Indl. в. 70.

4) Se Hellqu. Ark. 17: 66 f.
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vârt nordiska ord stambesläktade 1133.гйша.’1‹а111,в1гап111пё11‹1”.

Jfr äfven Bämmen, Rämmingen.

Rtìmllßrßll remanarïn (Remnaren en'l. uppgifë; Bìmaren

GS 4 О 32), ytterst liten vattensamling i Arila sn, O.Rekarnes

hd Sdml. Sjön är enligt meddelande belägen i en remnu bland

bärg. Grundordet äl' Sv. remna, Í'Sv. rifna, rimna eller 00k det

likbetydande fsv. riva., nsv. refva2, i hvilket fall namnet är en

-bildning pá -nir. Jt'r Refven. Hvad namnet Rinmren beträñ'ar,

kunde man tänka sig, att h'zir ett likbetydande äldre ord 1618

läge, hvilket ersatts med ett nnnat begripligare. Ош fullt ana

loga namnutbyten se under Malen, Millingen, Oren; jfr äfven

(de tautologiska bildningarna) хам-„деп, skrikegallen. Om detta

Впиши-911 varit en talad form, kunde man möjligen väga ställa

det till lat. rima. ’klyi`ta, remna’, därest detta utgär frän en stam

rima. Men äfven for den händelse att lat. rima reflekterar ett

‚3111116 ’ricma3, bör ett däraf ailett germ. 'rihmiaz som bekent

gifva ett fsv. 'Bîmi'r -› Rimaren. I fräga. om betydelsen jfr

t. eX. Klysan ock Kuimmingen. _'

Renaren väl газам-211 (Remax-n GS 5 O 31), ytterst liten

sjö i Knutby sn, Närdinghundm hd Uppl. Nanmet ställer jag

till det vanliga fno. älfnamnet Rein(a)“; jfr äfven västfal. 11011

na-mnet Beine5. Möjlìgen är Renaren, fsv. *Renir en utbildning

af ett motsvarande ánamn. Grundordet är, átminstone i det

svenska namnet, snarast adj. ren, isl. hreìnn. Jl'r med afseende

pá betydelsen grek. ñodnamnet Kodìœpóç 1 Kolchis, källnamnen

Катар-Ь: adj. 7.13196; Ten"J ock 'Ayveh o'L-¿fvóç ’ren’7.

Ош fno. Ефимов, 1111 Rensvattnet (GS 2 V 34) Boh., hör

1111, är osäkert; jfr ìifven djurnamnet ren ook âkerren.

Rengßll, Se Rängen.

Rickaren (Lex. 3: 107) Gryts sn, Daga hd Sdml., mäste

vara en felaktig form. En_ligt uppgift kallas nämligen sjön Rick

sjön, säsom äfven GS 4 О 33 ook Tham Nyk. s. 267 ange. Dà

l) Se om detta Шеи Middendorñî Авив. flux-n. s. 108.

9) Ош förhàllandet шепни desea bâdn ord se Kock Sv. 1m. XV.

8: 16.

3) Л: Persson Wz. s 103. 4) Rygh Elven. s. 188.

5) Se Jellinghaus Weßtfäl. orten. s. 111.

6) Fick Bezz. Beitr. 22: 43. 7) Fick Bezz. Beitr. 22: 49.

8) NGL 2: 487, 488, V. 2: 822.

 



474 HELLavxs'r, sJöNAMN. XX. I

framställningen i Lex. i öfrigt, delvis ordagrant, är lànad fràn

THAM, beror formen щеками tydligrvig;l pá förbisqçnde.

Ett Ricksjön f`órekommer äfven i Og. (GS 3 O 34). Skulle

man i Штата sammansättningsleden väga se en motsvarìgbet till

uht. ricke, fht. ’riccha, got. rikki ’râget’? Ordet är visserligen

uppvisat blott i ty., meu dess bilduing, förgerm. 'ri5ni, visar häu

pä en mycket hög âlder. I frůga om betydelsen vore särskilt

Hinsen ock därunder anförda sjönamn att jämfóra; äfven ег

inras om sjönamnet Hjorten.

Rifvell, Se Ryfven.

Шшагеп, se Remnnren.

Ring- säsom ingâende i sjönamn, se Gällringen.

Rinnenl. __

1) (Hermelin 1808, GS 1 V 32) pä gränsen mellan Oster

vallskogs, Karlanda о. Järnskogs шпаг, Nordmarks hd Vrml.

2) (Hermelin 1808, GS 1 V 32) Karlanda su, Nordmarks

hd Vrml.; genomfìuten af Rinnälfven.

3) rinßnen2 (Lotter с. 1750, Fernow s. 16 [1773], GS 1 V

32) pá gränseu mellan Brunskogs o. Boda sznar, Jösse hd Vrml.:

Binnefors, bruk hvars äldel' räknas frän slutet af 1600-talet.

Alla tre sjöal'na hafva en längsträckt form. Namnet hör

till det nord. värbet rinna,fsax. (о. s. v.) rinnan, got. rinno ’strid

bäck’, sv. dial. opprinna ’käl|a’, rotbesläktat med lat. rivus

’bäckï Namnet Binnefors tyder pä att denna tolkning 55.1- 1

den rätta riktningen. Säkerligen syftar namnet ursprunglîgen pá

de i Í`órbindelse med sjöarna stäepde äarna; jfr вытащен (‹- ä.

Rinus?) ock Binnan, älf i K__alls su Jtl. Samma namn ingàr

väl äfven i Binna_._sjön (GS 2 O 32) vid gärden киша 1 Rinna

sn, Göstriugs hd Og. Sockneu, som skall ha uämnts redan pá

1200-talet2, skrifves âren 1382 ock 1437 Rinnaß. Gärd- ock

sockennamnet tyckes töruts'átta ett ursprungligen osammansatt

Bjönamn; Se äfven Värnen ock jfr Панна: Näknen, Veckla:

Veckeln m. 11. 1 öfrigt eriuras 0111 fno. ält'namnct Renna (Rygh

Elven. s. 330), da. Rennebœk Nielsen, fht. Rinnenbach Förstem.

l) Om akcenten för Rínnen 1 ock 2 har jag trots förfrâgnìug ej

lyckats erhůlla. nůgon uppgift.

2) Tham Link. s. 505.

в) Höjer 2: 106, Styife Un.2 в. 201.
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Mindre sannolikt är, att sjönamnet bör (som hos Rygh Elven.

в. 192 sker) direkt sammanställas med det gamla fno. älfnamnet

Bind eller ваша}. Detta är kanske dock i alla händelser

rotbesläktat. Bind: ir. rían ”haf”2 = stammen grind- ”sand”

(se выдает): ir. впав ”sand”? Till en afljudsform af roten ri

”rinna” hör som bekant äfven det galliska flodnamnet Rênos

’Rhen’3 (<- 'Rei-no-s), alltså egentligen 'floden”, lånat i urgerm.

tid under formen Bin: fht. Rin, holl. Rijn о. s. v.‘

Fsv. Ripa, älfnamn, nsv. Rippetorp, gårdnamn, se Ripp

lingen.

Ripplingen, Öfre o. Nedre, ripßlingen2 (Biplingen Herme

lin 1810, Tham Link.__s. 44; Ripplingen GS 3 О 34) Risinge

sn, Finspånga läns hd Og. : Rippeetorp. Att en dylik stam upp

trätt i пешка"чайепдгавзпашп, visar fsv. Ripaqvarn5 Härads

hammars sn Og. : af det här förekommande ånamnet Ripa

har det nuvarande gårdnamnet Rippetorp bildats, fsv. ‘Ripo

por-p. Bippestorp utgår däremot tydligen från ett masku

lint första sammansättningsled, alltså ett sjönarnn. Sjöarna ha,

att dömma af kartan, bärgiga eller åtminstone höglänta stränder.

Det ligger alltså nära till hands att föra namnet till fno. ripr

”klippa, backsluttning”. Om. såsom Falkm. s. 80 antager, äfven

Ripa Åhus Skå. är bildat af detta ord, måste i den fda. formen

Rypœ y anses utmärka långt i-ljud. I fråga om betydelsen

kunna t. ex. sjönamnen Fjällen, Hillen, шпицев, Klefven jäm

föras. Doek kunde namnet äfven forbindas med sv. no. ripa.

”repa, liten skåra”. Se i fråga om betydelsen under t. ex. Kläm

mingen, Klysnn, Remnnren. Den enda betänklighet jag hyser

mot denna härledning är, att ordet ripa. åtminstone numera en

dast användes om en liten fin skära.

l) Anfört af Rygh NG Indl. s. 70, VI. 1: 82, 84 0. s. v., Elven.

s. 192. ‚

2) Om detta ord se Wh. Stokes hos Fick. II. 227.

3) Utförligare med talrika /källhänvisningar handlar om detta namn

Egli Nom. весах. s. 774 (1893).

4) Se t. ex. Luft ZfdA 41: 238. Enl. d'Arbois de Jubainvílle

Prem. habitants de l'Europe 2: 211 reflekterar urgerm. lRînßz snarare

ett liguriskt Reinos (Нищета anses af nämnde förf. för indoeuropéer).

Den sv. formen Rhën beror väl på falsk ljudsubstitution, d. v. s.

Rhën: nht. Rhein = ben: bein, sten: stein o. s. v.

5) SRP nr 1477 från 1380.
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Skulle man "два draga nägra slutsatsel' af gárdnamnet

Rippestorp, är namnet först i senate tid utvidgat med añedn.

1ing. Jfr det analoga f`o’rhällandet med sjönamnet Islìngen. Pà

samma ваш ha sjönamneu Grytingen, Bissingen, Vinningen,

Yxningen först i yngre tid utbildats med suffixet ing. вага

namnet tyder däremot pá ett fsv. sjönamn 'Ripir. Emellcrtid är

det som hekant särskilt vauskligt att bygga pá sammansatta

ol'tnamn, hvìlkas fsv. formel' icke äro панда. Sannnandrag

ningen af ’Rìplingsporp till Rippestorp är f`0'l' (Эй-13: ej ша

sammare än den at' Raklangis torp till Rakstorp (se канадцев);

jfr äfven нишей-за: ‘Hulunder (_Se Balingen), Hällesnäs: Нации

gen, Skärsboda: Skärfvingen.

Risingen (Сменив s. 129 [1774]) Kristdala sn,'1`unaläns

hd Kim. Härmed äsyftas umn Мне! den sjö, som är belägen

vid gärden Risinge (GS 4 О 37) ock som, dä intet aunat à

kartan angìfves, sâìkerligen är uppkallad efter gârden ock sá

lunda nu heter Risingesjön. En sjö kallad Risingesjön \_'_id

gärden Bisinge ñnneg äfven i Sdml., nämligen i Husby sn. 0.

Rekarnes hd (GS 4 О 32). Dà nu bäda. dessa sjöar stà i för

bindelse med àar, kunde man visserligen шика sig, att bär sjö

namnet, ett fsv. ‘впадает, vol'c det ursprungliga ock aßett af

ett änamn ’Risa = fno. älfnamnet Risa, no. Risa, afloppet 1151- `

Hersjßen Akershusl. Men detta antagande 511- fóga (гейш, emedan

ortnamnet Risinge äfven annorstädes Fórekommer, (Шт eu sädan

tolkuing ej är möjlig eller ligger nära till hands. Jag erinrar

om sockennamnet Bisinge Ög.2 ock gárdnamnet Risinge 01.3

Sjönamnet Bisingen är alltsů en bildning af gârdnamnet Bi

singe, at' samma art som t. ex. sjönamnen Aplungen, Drättingen,

(Майкоп), Knabbarpen, Rycklingen, Tydingen, Yddingen.

Det vanliga gärdnamnet Risinge är т! i sin tur bildat af

släktnamnet ’Risìnger eller ‘Risungerk Ivissa afdessa ortnamn

ìngâr vidare sv. по. m5, isl. hrís, hvilket enl. Будь NG Indl.

s. 70 uppträder i en mängd no. ortnamn ock enl. Falkm. s. SO

1) Rygh NG 2: 329, Elven. s. 193; jfr Risán Vg. SGU Ab 11: 10.

2) Sá 1422 винт: Styífe Un.2 s. 207.

з) Styife Un.2 s. 215.

4) Se därom utförligare i min afhandling Ortnamnen pá -inge 11 1.

5) Знак-авт i betydelsen 7liten анодным’? Jfr Rz в. 535, галит.

s. 80.
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i åtskilliga skånska sådana. Utom sin nuvarande betydelse

hade ordet den af 'småskog', ock det är väl denna som i regel

ingår i ortnamnen. I Atlakv. användes ordet liktydigt med skog

i allmänhet: »bris pat it таи-а, er meör Myrkviö Капа»; jfr

Kaut'fmann РВВ 18:139_._ Af hithörande sjönamn har jag an

tecknat Bissjön (GS 1 О 39 : Risböke), штат‘, вшаъшеъ

(1 V 31). At' samma ord är äfven fsv. skogsnamnet танцы,

Biislinger aflett (_VGL IV. 11); jfr Risuiöœr.

I detta sammanhang må uppkastas den frågan, om ej Råda

sjön N. Råda sn, Alfdals hd Vrml., i äldre tider burit ett hit

hörande namn. Det är i ock för sig sannolikt, att denna stora

sjö någon gång haft en mera själfständig benämning. Att denna

innehållit den ofvannämnda vattendragsstammen ris, är ganska

troligt på grund af namnen вышьет å sjöns västra ook Ris

bärg samt Ristorp å dess östra sida.

'Rístelången har antagligen varit namnet å den sjö, som

å GS 2 V 34 kallas Ristelångvattnet ock som är belägen i

Bullarens hd Boh. I fråga om första leden se Kisten, i fråga

om senare Längen.

Rísten rifŕten. __

1) (Lotter c. 1750, Hermelin 1810, GS __3 О 35), ganska be

tydlig sjö i Björsäters sn, Bankekinds hd Og. : nistskega.

2) (Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1323],"GS 3 U 34) på

östra gränsen af Risinge sn, Finspånga läns hd Og. : Rist. Gård

namnet har naturligtvis uppstått, innan sjönamnet erhöll best.

slutartikel; jfr Dunker: sjönamnet Dunkern, Kalf: Kamran,

Lid : Lien, Lång : Längen, втащ- : Sottern 0. S. V.

3) (riem l. тёща?) (GS 3 О 31 genom tryckfel Besten) Rams

bärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Jfr gårdnamnet Resta, äldre

Bistehyttan2.

Risten 1 har bärgiga ock branta stränder samt är lång

ock smal. Шатен 2 har en mera afrundad form samt enligt

uppgift låga stränder runt omkring; dock synes en blick

på kartan icke gifva meddelar-en i allo rätt. Risten 3 har en

afsmalnande form; stränderna tyckas i allmänhet vara flaeka.

1)Gslv322ggr,2v32,1v31,3030.

2) Enl. Karlsson Bidr. t. Sveriges uppodlingshist. (Sv. forum-för.

“дыни l0: 42).
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Namnet är säkerligen att föra till den stam rieb, som ingår i

isl. шва, 'skåra, öppning, gap' (= no. rista, se Ross), тю

'skára, fåra', ш. rist ‘её. inskärning, skära; gränsmärke'l. Det

har sålunda ungefär samma betydelse som sjönamnen Gillen,

Klämmingen, Klysan, Bemnaren 0. S. V.

Samma stam ingår kanske också i sjönamnen вмешивая,

Ristesjön (GS 1 V 36) Kullings hd Vg., Bistevattnet (2 V 35)

Inlands Fräkne hd Boh. samt det mycket smala штанги (1 V

32) Vrml. Ett helt annat ord är enligt min mening det fno. isl.

önamnet Rist, Hrist (Rygh NG 2:84). Detta ställer jag till

no. rist f. 'bärgskam' Aas. Ross ock identifierar det med lat.

crista 'kam på djur o. df, hvilket ord som bekant äfven är be

выпас med lat. crinis, gr. игра; o. s. v.2 Mindre sannolikt är,

att no. rist är lika med germ. ‘паи- 'upphöjning' (fht. ur-rist)

: rìsan (Brugm. Grundr..l 1: 780). För önamnet Hrist är i alla

händelser en dylik här-ledning utesluten. På grund af strän

dernas beskaffenhet hos Risten 2 ock 3 kan man ej häller föra

sjönamnet hit - en etymologi som vore föga sannolik äfven

därför, att sjönamnet uttalas med нёс. 1. En bildning af sbst.

rist skulle snarast gif'va ett Еву. sjönamn 'Biete l. ‘взят.

Fsv. Riuasiö, soekennamn, se Refven.

Rixen (Tham Link. s. 36) = Risten 2. Vare sig formen

Rixen förekommit i det talade språket _- hvilket torde böra be

tviflas _ eller ej, beror den på anslutning till Käxen, äldre be

nämning på den sjö, som nu kallas Käxten. Omvänt har detta

senare namn erhållit sitt t från Risten.

Rogvarpen, se Rami-pen.

Remmen, enligt uppgift uttalat »rommemß (Hermelin 1808,

GS 1 V 32) mellan Stafnas ock Värmskogs шпаг, Ginbärgs hd

Vrml. : Bombotten, Rommenas. Gårdnamnen visa, att sjön i

t'sv. tid hetat 'Rôme; jfr 'Ome (se Ommen). Мап har att föl'

binda ordet med den f'no. älfnamnsstammen Bóm- ock utgå från

den stam rom-4, som finnes i isl. rómr m. ’stämma, Шва’, rómo

1) Jfr Schlyt. Gloss., Södw.

l) Det bör anmârkas, att en af dessa öar nu heter Нааееп ’den

höga ön’.

s) »Stundom förekommer här ett ljud mellan о ock á» (9?). Akcent

uppgift har ej lemnats.

4) Enligt en i trakten gängse mening har sjön i äldre tid kallats

Ramen efter en godsägare Ram.
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samr ’lai-mande'l; detta 111- 1 8111 ordning en m-utbildning af

den rot, som föreligger i f 111. ruo-d ’rugitus’, f'slav. rarü ’sonitus'

0. 8. v_2 Jämför med afseende pá betydelsen sjönamnen 31111

men, Galmaren, Gällen, дышал-011, Kärmen, Ommen, Open,

викариев, fno. Rymr 0. '8. v. ock se för öfrigt de mänga

i betydelseöfversikten upptagna sjönamnen med samma bety

delse.

Sannolikt är väl, att 1111 äfven böra íïìras: Romesjön (GS

2 V 36) : Rombacka., Bomsjön (2 V 34) Boh., Rommatjärn

(1 V 36) Vg. Den 1018121 är emellertid belägen i потешная.

811, hvilken under medeltiden kallades Bimalandaß. Har socknen

8111 пашп efter sjön, kan dennas namn ej höra hit. Kanske har

doek sockennamnet ombildats 1 anslutning till sjönamnet?

Roslángen, vanligen rosslogîgen (Raslàngen Lettere. 1750.

Sjöborg Blek. hist. 0. beskr. 2: 374 [1793], Oller BeskrLöfv.

Jemshögs sn 8. 39 [1800], Lex. 1: 223; новациям GS 2 О 40,

Falkm. s. 83), betydlìgt läng ock smal sjö i Jämshögs sn.

Listers hd Blek. pá gränsen till Vânga 811 Skä.; äfven kallad

Baggebodasjön (: Baggeboda). Säkerligen riktigt har Falkm.

s. 83 fórt fórsta. leden i namnet till sv. dial. ràs f. ’kärr; sum

pigt Ställe inom en för öfrigt fast ock torr mark, hvarest vatt

net rinner fram’ Vg. Hall. Smâl.; ’läng, ej (пир dal, vál' ock

höst af vatten öfversvämmad’ Vg.; ’öppen vattenstrimma ien

tillfrusen â l. sjö’ Hälsf, fsv. (уз/оправ ’vattenlopp, strömfära",

isl. гав ’1орр, vattenränna 0. d.’ Summa 0rd, гав, ingâr äfveni

vattendragsnamnen Rossvalen (Ватман), Вавепд, Ràsagöl (GS

3 O 38 : Ваза), Ràsebäcken (1764) Klm., med omgifvande »sidder

ock kärrdrag» enl. Crœlius s. 179. Om ordet säsom uppträdande

i nägra skänska gârdnamn se Falkm. s. 82.

Den i sjönamnet Roslângen älst uppvisade formen Ras

beror antingen pá att i traktens dialekt шаге a i hufvudbetonad

stafvelse ej öfvergâtt till à“ eller pä att hufvudakeenten legat

1) Jfr Rygh Elven. 8. 197.

2) Om öfriga släktingar till detta ord se Persson Wz. 8. 87.

s) Styife Un.2 s. 357. 4) Se Rz s. 549.

5) Pà grund af det äfven förekomniando uttalet med akc. 2 kunde

man dock tänka sig, att Взвел belt enkelt betyder ’râsjön'; se Růell,

Růgreken. ‚И: Alsen 'alsjön’ ock därunder anförda parallellen

6) ‚И: uppgifterna hos Lundell Sv. lm. I. 2: 100.

l
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pá senate ledens hufvudstafvelse. Jfr Rnlàngen, шпицев samt

Asunden. — 0m senare leden se Längen.

Rossvalen l. Růsvalen l. Bůsvaren rosßva21(e)n 1 l. газе

va21(e)n l. rä3sva2r(e)n, af allmogen uttalat томи 1. enligt annan
uppgift »ruäsvůq'm alltsä med kort cller lângt â.ljudi îîjrsta Staf

velsen (заимев Tuneld s. 82 [1741], Nora bärgsl. s. 64 [1791].

/Hermelin 1803, мети НОШ-11011: LlDdCSbel'gS stad och sochn

8. 39 [1761];"Raswahu1n Grau s. :29 [1754]; @ossvalen Berglund

s. 1, GS 3 О 32, 2 О 31; Rosvalen Thanx ОгеЬг. 8. 4; Bůsvar

l. Ràsvaren Johansson Norask. ark. 3: 3), ganska betydlig sjö 1

Lindes sn, Lindes bärgsl. Vstml. :Rossva1s1und. En ef'ter sjön

uppkallad by kallas i 1539 ärs jordebok Ràszwarsbyä Detta

namn visal' hän pä ett fsv. sjönamn Rías-var. Första leden har

redan af Johansson Norask. ark. 3: 3 utan tvifvel riktigt ställts

till det under Roslůngen omnämnda sv. dial. гав. Зепаге leden

torde böra förbindas med sjönamnet Varen ook därunder anförda

namn pä nordiska vattendraf.;l samt vidare möjligen med det were.,

som uppträder i llera namn ä vid sjöar belägna 55111211- säsom

fsv. Са'д-очага, Sœvara, nsv.Hi11eva.ra. ook som jag under Grosken

för till ags. varoö ’strand’, fht. тема, warid ’ö’ (ty. Werder)`

isl. ver n. ’haf’ o. 8. V. I hvilken speciell betydelse denna stam

uppträder 1 Rossvaren, är ioke gott att säga. De nämnda orden

föras ganska allmänt till sskr. var, vari 'vatten` väta’, zend.

vairi- ’sjö’, isl. úr, sv. ur ’fìnt rägn’. Kanske föreligger h'ár

ulltsä ett gammalt ord för watten», n'attendl'ag» l. dyl.; jfl' 1. ex.

Afvern, Juttern, [дивны-011, Maren, потел, Noen, Näken, Nä

ситец, Vättern. Se äfven Snlvuren.

ROÍZGII r03_ten2.

1) (GS 1 0 38), liten sjö i Unnaryds sn, Västbo hd Smàl. :

Botabo. __

2) Storno Lilla (GS 3 0 34), smà sjöar 1 Krokeks sn,

Lösings hd Ög. Af detta sjönamn 35.1- väl det fev. gärdnamnet

Bothult bildat (SRP nr 22 frän 1351); enligt SRP reg. skall en

sà benämnd gârd ännu finnas 1 Krokek.

Summa namn tycks äfven förekomma 1 Ängm. : Hammar

roten,Vikeroten, Mellersta rothen, äfven skrifvet millersta топал

1) Detta uttal var för en af mina meddelare obekant.

2) Norask. ark. 1: 414.
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(5.1- 1567)‘. Det torde knappast linnas nägot skäl att skilja

dessa namn frän nord. röt f. ’wurzel’. Roten 1 o. 2 t`orutsätta

tydligen ett fsv. ’Rc-ate, alltsä en шин/Идти; af nämnda ord.

Svärare blir att bestämma, hvilken fóreställning ordet häl' skall

метят. Ett fsv. ‘Röte kan emellertid helt enkelt betyda ’rot

sjön’. sjön à hvars botten eller strändel' (en myckenhet) 111111

rötter o. d. törekomma. Jfr med afseende pá bildníngen t. ex.

Fjllllen ’f'jällsjön’, Gryten ‘stensjön’, Kornan ’kornsjön’. I sä fall

vore närmast att erinra om__B.otsjön (Grau s. 443 [1754]) Bro

sn Vstml., Rotasjön (GS 1 O 39), Вошёл-ц (2 V 32); se äfven

Rot-ungen. Samma ord ingůr i âtskilliga no. gàrdnamn ock namn

pä öar, пав o. dŕ’ samt väl ocksä i no. älfnamnet Botas. Andra

t'rän växtriket hämtade sjönamn äl'o _ utom de mänga, som

bildats af namn pä träd _ exempelvis Agnaran, Axen, Bus

ken. Kanske har liksom vissa af dessa namn Roten af

seende pâ идёт: 1 sjöarnas form l. dyl.

Ganska osannolikt är, att namnet skullc vara bildat at' en

annars ej uppvisad substantivstam röt- ’klyfta, remna l. dyl.' :

nord. röta, ags. wrót(i)an; jt'r det möjlìgen (i alla händelser

blott pä. langt hâll) besläktade sskr. vraná- ’riss, spalte”. Icke

häller finns nägon anledning att föra namnet till ett annars icke

uppvisat adj. motsval'ande аде. ròt ’glad’. Mera tilltalande vore

det att forbinda Roten med stammen i valkyrienamnet isl. Róta,

hvilket blifvit tolkat som ’stürmisches graupeln’5. Att antaga,

det valkyrienamnet själt't ingâr i väl't sjönamn, torde icke "ara

rädligt, om ock parallellerna (sjönamnet) Gunnen:(va1kyrie

namnet) Gunnr, Hillen :Hildr, Gandeln :G9ndu1, Misteln:

Mist ook Roten : Róta kunna värka bestickande; 31'1 Allgnnnen.

_ Fsv. ‘Rôte.

1101111011 1. (för 3) Rotten. -

1) rotsnen26 l. möjligen rotŕnenT (Rotnen Blaell 2:36

[1663], Tuneld s. 132 [1741]; Rottnen Chr. Bonde i HSH

6: 152 [1658]8, Lotter c. 1750, Rogberg o. Ruda s. 225 [1770],

1) Nordlander Àngerm. fiskev. s. 21.

2) Будь NG Indl. s. 30, 2: 349.

в) Se Будь Elven. s. 198, där äfven vârt sjönamn omtalas.

4) Persson Wz. ss. 47, 164. 5) Meyer Germ. myth. s. 177.

6) Enlìgt fyra llppgifter. î) Enligt en uppgift.

в) Stafningen har möjligen moderniserats; jfr samma arb. s. 86.
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Hermelin 1809, GS 3 39), Мог sjö i Hofmantorps о. Nöbbeleds

aznar, Konga hd Smàl. Härifrân kommer воине à, i sitt вуа

liga lopp kallad Ronnebyàn. Det är sâlnnda sj'álfklart, att

stadsnamnet Ronneby i sin förstn led döljer ett forntida namn

pá denna àl. Det skrit'ves i fda. Rotnebu2 ock Rothnebys, i

Гну. Retna by (Nya krön. v. 2442, SFS), alltsä ett äldre ‘Bot

nar by : älfnamnet вот; jfl' Bottnen 3 samt det pä samma

sätt uppkomna Nättraby (se шпинате").

2) (Bottnen Smäl. beskr. under Söraby; Rottnesjön Wiesel

gren 2: 844) Söraby sn, Norrvidinge hd Smäl. Emellertid är

detta namn numera ickei bruk i traktelnnutan sjün kallas all

гнёт вёгвьу- ellel' Norrabysjön (GS 2 О 38). Att enlellertid

i äldre tidel' sjön lletat Rottnen, äl' mycket sannolikt. Socknen

Söraby, inom hvilkcn sjön till 5101- del är belägen, utgöl'es näm

Идеи at' de är 1779 Юге-пабе Norra. o. эдак-а Rottne socknar.

Detta sockennnmn skret's är 1345 Retna SD V, är 1403 (Sudhre)

висит SD NS l. Mellan Norrabysjön ock Innaren ligger ännn

en дата, Rottnö, uttalat Rottne, ock vid en fors nära Innaren

контакты.

3) rot1ten ‘1 (mfp) (Rotnen Lotter c. 1750, Fernow s. 11

[1773]; Bottnen GS 1 V 31; Rotten Hermelin 1808, Björkman

s. 113, Höjers karta, Cederström Vrml. fiskev. nr 1096), läng

ock smal sjö i Gräsmarks o. Sunne s:na.r, N. Fryksdals hd

Vrml. : вошла, hvilket namn äl' bildat af вопиет: som пакля.

af пытал, fsv. Nemo. af Nömmen, Veckla afVeckeln, ввела

at' нагим-ел o. s. v. Sjön genomflytes af Rottna- 1. Rottneälf

(z Rottnedal, Rottneholm), hvilken vid Rottneros â. nuvzlrzlnde

stranden af sistnämnda sjö bildar ett väldigt fall, Rottnafallet.

Denna älf канав är 1400 пошив. à (SRP nr 3076). Нашим

Bottneros visar för (Эй-1:31, att äll'namnet i äldre tid varit osam

mansatt : det utgâr frän ett fsv. Rotnar 055, bildat af Тег. ôs

‘тупить?’ ock gen. af älfnamnet Вот, pä гашиш sätt som fsv.

Hindœr os utgär frän ett fsv. älfnamn ’Hind, hvarom utf`órligare

under Hlnsen; jfl' fno. Aeluar os (1273, Modin Sv. landsm.

 

1) Л: äfven Sjöborg Blekinge hist. 2: 247 (1793).

2) Valdem. IIzs jordeb. s. 48. s) Styñe Un.2 es. 77, 79.

‘) Enligt та uppgifter.

5) N11 folketymologiskt anslutet till ros; se Nor. Sv.` lm. VI.

5: 29.
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XIX. 2: 72), nu Антон Sveg, Härjedalen, Niôaróss : flodnamnet

НЮ. För öl'rigt erinras om Rottnesjön Härj.1 samt det fno.

älfnamnet ваш i Rotneim.

Dà vi nu skola söka att etymologiskt förklnra detta namn,

ntgâr jag frân det förhällandet, att sjöarna Вышел 1 ock 3

stà i förbindelse med älfvar, hvilka utmärka sig för delvis

rmyeket häftigt forsande vatten, som bìldar höga fall, samt att

шага поилец 2 ett Rottnekvarn är beläget vid en fors. Be

träiïande Rottneän erinras om forsarna vid Ugnanäs ook 8311‘

вы: ВоппеЬу2‚ oek de höga fall, som bildas af Rottneälfven,

äro ganska allmänt bekanta. Det föl'efaller alltsä, som om

här älfnamnet öfverflyttats pá de sjöar, genom hvilka älfvarna

passera. Att sáväl Rottneän (Ronnebyän) som Rottneälf i шаге

tider haft osammansatta namn, har ofvan pävisats. Hvad ät

minstone den förra beträtïar, är det säkerligen dess södra lopp

som burit namnet ‘Вот, hvilket sedan fortplantat sig mot norr.

Fsv. 'Botn är en bildning pà n af svaga stadietß till isl. hrjóta

bl. a. ’störta, Гана’; nonnen 1 synes щей frân en häl'af afledd an

l. 111-Маш (jfr afd. II. Af detta värh härleder Rygh NG 2: 393

fno. Штатив: вою. Alfnamnet Retna (till Rottnen 3 ofvan) för

han därem0t4, som jag tror utan skäl, till rotinn ’rutten’. Till

roten i hrjóta. ställer jag vidare fsv. ànamnet 'Bytlai Bytlofors

(SD 1: 551 fr. 1279; se d. o). Afvenledes hör hit fno. fjordnamnet

взмахну-5, jfr t. ex. no. rjòt m. Aas., isl. Hrjòtr namn pâ. Oden.

Möjligen är det, sâsoni redan s. 74 antytts, den hos ватта stam

förekommande betydelsen ‘Маши ett groft ljnd, ryta,vräla' som

hör läggas till grund :i senare fallet erinras om de synnerligen

mänga betydelseparallellerna, som uppräknas i öfversikten. För

öfrìgt föreligger naturligtvis den (dock mycket svagare) möjlig

heten, att namnet hör till den likbetydande roten lat. rudo

l) Westin Sv. lm. XV. 3 (karla).

s’) »Strörnmen störtar sig (vid Ronneby) utför brnnterne, skununar

sig i Сапы, ock läter hörn et häftigt buller.) Sjöborg Blek. hist.

2: 257 (1793).

B) I frägu om bildningen jfr bl. a. det fno. ŕjord- ock älŕnamnet

Sogn (: айвы); se Змеев.

4) Jfr Вуз-11 NG 2: 319, 3: 245, Elven. s. 199, (‘Шт äfven sjön

Войны: Smàl. omnämnes.

5) Rygll Stud. s. 76.

Sn. [спать XX. l. 31
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’brüllen, schreien’ 0. s. v., ved. шага 'Maruts, vindgudar". Ã»

namn pá n äro ganska vanliga; jf'r fsv. Dumn, Gimn. ЕМ antal

af sjönamnen pá шатен torde ät'ven vara bildade af sädana

(se afd. II. 3).

Rotungen (Cederström \" rml. Í'ìskev. nr 1800), trycki'el Rìr

Botungen.

Roxen rok4sen (frau. roxnA Н. Brasks brefväxling, HSH

14: 75; Boxen G. Izs reg. 16: 392 [1544], SD 1: 608 [0. slutet af

1500-talet? `111 noten] Blaeu 35 [1663], Tuneld s. 115 [1741],

Brooeman 1: 17 [1760]. GS 3 О 34 о. s. v.; шеи VetAH 22: 193

[1761]; i Roxen Spegel Gnds v_erk ss. 108, 109 [1685]), stor sjö

i Bobärgs, Äkerbo n1. fl. h:der Og. : Roxtorp. Med afseende pû.

sjöns naturförhàllanden mä nämnas, att norra stranden mästadels

är höglänt, braut stupande, längst ned sandig eller klippig, men

med (Ипр: vatten nära intill landY; södra. stranden är Hack. Dà

jag hos суй med sjön Юты-овца personel' anhàllit om uppgitt à

dess mäst karakteristiska cgcnskaper, ha de —— oberoende af

hvarandra ook utan att därvid ha haft dess namn i tankarna —

meddelat mig, att sjöu särskilt 311- känd für sina mänga höjd

ock sänkrâkar. Пенза göra sjön, som om vintern synnerligen

mycket användes vid körslor, ì högsta. grad farlig ock osìiker;

fiera människor mäste pä. grund häraf ärligen sätta Шуе: till.

En notis med enahanda innehäll har jag sedermera äfven läst

i Norrköpings tidninga-r. Erinrande om det jämtländska 536

namnet пахан (sä. 1559)` hvilket att dömma af акт-1111111

gama Voxsjön, тащат (1566, 1573)3 màste utgà frân ett ‘753

sjön, tillâter jng mig framställa den förmodan, att namnet helt

enkelt är att förklara som ett fsv. 'Bäksio, alltsà ett sv. ВЫ:

sjön. Ordet heter pá 631561511; 1111; jfr det af Rz s. 547 fràn

Ög. anförda ванны-511 f. ’vrâk pä stark is, med ät öppningen

sluttande kanter’. Detta так, fsv. 'räk, är ватта. ord som isl.

rák `fâra’, no. růk ’strimma, rand, rák’ ook kan pä grund af

(let uddljudande v- icke ìdentifierns mcd synonymet v'räk‘. Sä

kerligen gör emellertid denna härledning pá mängen läsare

samma intryck som pä. mig själt', dä jag först kom att tänka

l) Thumb KZ 36: 197. 2) Tham Link. s. 16.

з) Nordlander Sv. lm. XV. 2: 16.

4) Se Nor. Sv. etymol. s. 62; jfr Rz. s. 547.
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på. densamma:den värkar icke öfvertygande, af det skäl att

man icke väntar sig en så enkel, for att ej säga banal for

klaring af ett namn med en så vördnadsvärd ock uráldrig

prägel som Boxen. Förutsatt, att sjön burit det ofvan anförda

namnet Vàxen, hvilket ju lika väl kunnat skrifvas Voxenl,

kunde det emellertid ifrågasättas, om man ej skulle ställt sig

lika tviflande gentemot en förklaring af detta namn ur Våg

sjön, hvilken dock bevisligen är riktig.

Sjönamnet Roxen identifierar jag med каскады: Huddunge

sn Vstml. ock det likalydande namnet å en vid Jönköping be

lägen sjö, som hos Tuneld s. 147 (1741) skrit'ves Rocksjön. I

samtliga namnen har den långa vokalen istamstafvelsen förkortats

framför dubbelkonsonant. Roxen : Baoksjön = Flaxen : Flak

sjön; jfr för öfrigt t. ex. Flyxen, Foxen samt vidare fsv. Væxio,

nu Växjö <- 'Vægbsio (se пав). 1 detta sammanhang kan

nämnas, att sjön взыщет Ångm. år 1567 kallas Båko иен]:

ock år 1568 Båkesiö träsk2.

En härledning af namnet Roxen, som påminner om den

här framställda, omtalas af Hederström VetAl-I 18: 289 (1757),

nämligen af гав ock me» (sjö). Ett dylikt sjönamu har värk

ligen förekommit i fsv. tid, såsom framgår af fsv. gårdnamnet

повадно, nu Rågsjö, hvarom under Kor-nan. En annan möjlig

het, som från vissa synpunkter onekligen är mera tilltalande,

vore att antaga, det namnet hade en upprinnelse af samma art

som det ofvan behandlade Foxen. Roxen kunde förhålla sig

till ett fsv. 'rok n. (= no. rok n. 'rygen, drev; storm som driver

vand i luften'): isl. пака, sv. ryka liksom Foxen till fok n. :

fjúka.

Slutligen må nämnas, att de ofvan föreslagna etymologierna

af namnet göras något osäkra af den omständigheten, att just i

Ög. en ofórklarad stam rok- flera gånger ingår i ortnamn. Jag

erinrar om Roklunda (i Roklundom, Ruklundom, 1405), nu

насыпная Ekebyborna sn, пошива. (i Bokløsom, 1402), nu

Båcklöa Häradshammars sn, ock покивала (i компании,

1403), nu Rogestad О. Hargs sn, allt enl. SD NS I.

1) Jfr byn Voxsátter, Nordlander Sv. lm. XV. 2: 16.

2) Nordlander Анды-ш. tiskev. s. 28.
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Till det at' Будь NG 3: 365 anförda no. älfnamnet вошла

kan man ej ansluta sjönamnet, emedan det förra (напав med

slutet о.

Endungen rnfdugggen (Rudingen Витой‘ 2: 92 [1805];

Endungen GS 6 О 31), mycket Шеи sjö i Skederids sn, 85:1

hundra hd Uppl. Att dömma af den hos RADLOFF ахти-(1:1 for

men Íöreligger här icke nägon sammansättniug, utan en alled

ning af en stam rud. Namnet syues vara bildat af fisknamnèt

ruda, hvilket uppträder i fsv. isammansättningen rudhodamber

Södwß, ock alltsä n'ärmast att jämfóra med sjönamnen Hör

ningen, Myx-lingen. Ar härledningen riktig, bör det snarast be'

traktas som ett väl pä formen syftande s. k. jämfórelsenamu.

Fisknamnet ruda. ingär dessutom i flera~§ammansatta sjönamn:

Ruqsjöng, Rudesjöns, Ruesjön (GS 2 О 40 Blek.), видны-п

(3 31 2 ggl' Vstml.), Rudetjärn (2 V 33 Dalsl.), Ruegölen

(3 О 40 Blek.). Dessa senare наши angifva emellertid, att ш

dor (i stöi'i'e mängd) autl'äñ'ats eller {innas i nämnda sjöar. For

merna pá rue- Мёд. frän dialektformen rua.. Om ntbredningen

af fisken i fräga se närmare Lundberg Sv. insjöñskarnas ut

bredn. s. 28, af hvilkcn framställning synes framgà, att den

är mâst utbredd i Blekìuge. Frán detta landskap härröra ocksä

de fìästa af de med fisknamnet sammansatta sjönamn, som ofvan

anlöras. I detta. sammanhang kan nämnas, att smäl. rua i de

flästa fall icke beteckuar Cyprinus carassius, utan sarfven.

Scardinius erythrophtalmus4.

Rnggen rug4gen. __

1) (Broocmann 2: 123 [1760], GS 3 О 40), liten sjö i Vreta

sn, Gullbärgs hd 0g. __ _.

2) Stora о. Line (GS 6 О 32), smä. sjöar i OsterÃkers

sn, Шкет skeppsl. Uppl. : Византию (Sá иным).

Ett norskt älfnaum Rugge omtalas af Rygh Elven. s. 199

ock t'öres till по. rugga, Магда, ganga’. Mau kunde dock äfven

шика pá det 0rd, som ligger till grund för fsv ruggotter’skrof

lig, rynkig’, sv. dial. швеи Rz; jfr Runken. Namnet torde, om

l) Om ordet se för öfrigt Hellqu. Etymol. bemerk. в. Х.

2) Gs 3 О 34 Og., в Ó 31 Uppl.

а) Gs 2 O 4o Biek., 1 v 37 vg.

4) Lundberg auf. arb. ss. 29, 36.
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deuna härledning träñ'ar det тёща, här som i sà mänga andra

fall знак-аз: äsyfta beskañ'enheten af sjöarnas närmaste om

gifning. __

Rummen rum4men (Hermelin 1818, GS 4 О 36), tämligen

stor sjö i Gamleby sn, S. Tjusts hd Klm. :Rumshu1t, вшита,

Rummelsrum. Enstafvighetsakcenten ock gärdnamnet Bums

hult visa. hän pä ett fsv. sjönamn ’Bumben Jfr Визе—5111111:

Drögen, Finshu1t:Fenen о. s. v. Sjönamnet har gamla nner.

Бди-деп вцшша nämnes âr 1368 (i Rumum dat., enl. SRP nr

818). Det är bildat al" Rummen liksom панда, Remma, Воина,

Bägna, Чески о. v. af resp. sjönamn. Ett Rumma íinnsför

öfrigt i Horns sn Og., men syues ej Каппа härledus fräu nam

net ä nägou närliggande sjö. Hvad slutligen gärdnzlmuet Rum

melsrum beträñ'ar, [11351- det ytterst ej frän sjönamnet Bum

men. Det skrifves àr 1447 Rwnnersrwml. Detta namn tycks

som första led innellälla ett sjönamn 'Runnin Med sjönamn

sammansatta gärdnamn pä -rum äro just i Klm. ytterst тайга.

(se närmare under Allgunnen 3 samt i öl'versikten). För denna

uppfattning talar äfven den omständigheten, att _ säsom lektor

LUNDGREN upplyst mig _ nägot personnamn här ej gärna kan

ingá. Att en sjö under tidernas lopp växlat namn, är icke зги-311111

sällsynt; vanlìgen erinrar dock det nya пашней till ljud eller be

tydelse _ stundom bädadera _ om det Гоша, se Allgqnnen

(Духам), Frillen, Malen, ’Maling(en), Ryningen, ‘Шкет m. il. Annu

fiera jämförelsepunkter erbjnder parallellen Biŕven ock Ryfven

(se detta senare ord). 0m nu alltsäfsv~Runne1-srum värkligen

innehäller ett gammalt sjönamn _ hvarom näl'mare under

‘Bunnir _ är detta паша utan tvifvel det älsta. Det nya nam

net ‘Rumber, hvaraf Rumshult, Rumma, päminner i ljudligt

afseende ей вши от det förra, att det torde каппа betraktas

som en slags folketymologisk ombildning at' detta. Till det

nya sjönamnet har sà Bummelsrum redan i slutet at' medcl

tiden i formellt afseende anslutit sig: det skrifves är 1500 Ro

molsrwm?. FSV. 'Bumber är en substantivei'ing at' fsv. adj.rum

l) Vadst. kl. jordeb. s. 69.

2) Vadst. kl. jordeb. s. 69. Möjligen tyder dock detta пиши pá

en {теще sjönamnsform. Jfr(‘?) Rwmelssandh (1500, enl. Удаве. kl.

jordeb. s. 120) N. Vi su, Ydre lid Smůl., ock Rommelsjò, gůrdiÓgges

torps en, Tveta hd Smñl.
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ber ’rymlig’, sv. dial. шип, fda.. rûm, isl. rúmr ’rymlìg; be

kväm’, got. rums ’rym1ig, bred', ты. гйш, nht. geraum; jlr

t. ex. init. de тише sê. Semmai ord ingär äfven iBummesjòn

(GS 4 О 38) ook Rumsjön (3 О 36). Det Porra пашней är ett

fsv. ‘Buma (obl. kas.) sio(r) <- äldre ‘Buma (nom.) sio(r); Л:- fsv.

Brepasio, Diupasio, пошло, Langasio о. s. v. Namnet Bumsjôn

bäres af en sjö, som är belägen i S. Vi sn, Sevedes hd Klm.,

vid gärden Rum, hvilket gârdnanm synes visa (Ишака pá ett

enkelt sjönamn `Rumber.

En afledning pá -ian al' samma stam är sjönamnet Bym

men; jfl' Dypen : Djupen, Имен : Platen, Fyllen : Ранен. —— lfräga

om betydelsen erinras om sjönamnen Bredrefven, Möckeln,

vien о. d.

Ett enkelt., af adj.stammen rům- bildatnsjönamn har möj

ligen bul'its äf'ven at' Bumhultsjön (GS 4 О 35) Klm. : Rum

hult. Detta gärdnamn visar emellertid, att i sà fall namnet ej

lytt ’Rumber, utan ‘Вите; _jl'r Frillhult : Frillen (med ske. 2).

'Rumber (hvanif витании) förhäller sig till ‘Rüme (hvnraf

ватник; <- ’Rumahu1t) som t. ex. Bleken 1 till Bleken 2. Ваг

emot finnes det {мес вш —— ätminstone efter de nuvarande

naturförhâllandena щ dömma _ att spära. ett sjönamn i socken

namnet Rumakulla.2 Og. о. Klm. ~ Fev. ‘впишет.

Вьшпрепз (GS 2 Ö 40), Шеи sjö i Asarums sn, Bräkne hd

Blek. : впшреьоаа (ett stycke frân sjön). Till grund for паш

net ligger säkerligen Га". sv. титра, i betydelsen тине, bakdel'.

Jfr Rumpsjön (GS 2 V 34 B0l1.), Bumpesjön (1 V 33 Dalsl.),

Rumpegöl 40 Blek.)` Rumpviken (Thum Sthlm s.gârden Rumpoker, Rwmpokœr (13147ч 1500)4 Kaga. sn 0g..

I'tumpokœr (1320) Björsätei's sn Ogu", Rumpekärr Rägna sn

0g., 'zingen Romppa (1500) Óg.“ l fräga om betydelsen erinras

om sjönamnen Halen, Vispolen ook no. sjönamnet Gumpen (af

I) Se närmare om detta ord Rz.

2) Sá. reden 1337 еп1. Styffe Пи“: s. 184.

3) Akcenten à идише‘: :'ir mig obekant.

4) Vadst. kl. jordeb. s. 44.

5) Att detta Чад-Н: beläget i denim socken, är вант däraf. att fiera

andra nf de i dokumentet omedelbart bredvid omnz'imnda gůrdarna màatc

fôrläggas dit; se närmare under шептал.

6) Vadst. kl. jordeb. s. 72.
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gump ’bakdel’)‘. I alla dessa namn är det formen som äsyftas.

l Norge fìnnas äfven gärdar som kallns Bumpen, se t. ex.

Будь NG 1: 392. Härledníngen af detta ord är densamma som
Юг det svenska sjönamuet. I

Högst osannolìkt är, att питие: Rampen hör föras till аде.

5ehrumpen ’rynkig’; jfl' Введен, Banken.

Rlmgeln rugßgelßn, af allmogen “шпаг ungern» (nungen

Hermelin 1809; Bungeln GS 4 О 37) Döderhults sn, Sti-anda

lld Klm. Jag misstänker вып-111, att formen Rungeln, som Юге

kommer â. GS ook athdömma af' uttalsuppgiften i de mera bil

dades tal, beror pá ett misslycknt försök att äterge det uttal

hos allmogen, som i meddelande till mig betecknats rogern.

Snarast ha vi bär att utgä frän ett fsv. ‘Ваней, som bör gif'va

ett nsv. Bungern eller Rungaren. Formen Rungen hos HER

MELLN kan äfven туда pä ett Runge. Detta namn hör till sv.

runga. ’genljuda’, n0. пшена, ‘1агта’ Aas., isl. Hrungnir ’lur

maren’. Det är icke en tillfällighet, att ей můnga nordiska

sjö- ook j'áttenamn kunna härledas u1' gemensamnm stammar.

jfr t. ex. вытащен ~ Aurgelmir, Ymsen м Ymir. Jättnrna

voro i allmänhet ovädersdemoner ock hafva i enlighet därmed

benämningar med betydelseu ’lm-mande, тушите’ о. d., hvilken

_- sâsom framgär af öfversikten (afd. 111) _ 311- bland 536115111]

nen synnerligen talrikt representemd. Jf'r äfven впитал, Bän

ген, Gallen, Loren, Ommen, Open, kommen, Tjntingen.

Möjligen bel-or formen нищем pä anslutning till uamnet

à den i närheten liggande Hummeln. En dylik pâvärkau Ш‘

ganska пинг; jfl' t. ex. Arke“, кипень.

Sjöns form ger just ej anledning att ställa namnet till sv.

dial. range ’krokig bjöl'kslä’, got. hrugga ’st-af”, шт. runge

l'. ’stäng’; jfr t. ex. вишен, Stocknren.

Rungern, antagligen riktigare form för нищем, se о. d.

Rllllkell, Stora о. Lilla., rug4ken3 (GS З О 34 ш. il), âmä

sjöar i Kullerstads samt Borg 0. Lüts sznar, Mämmings hd Og.,

ел]. Tham Link. s. 851 belägna i kulligt ock kuperat land. Möjligen

l) Будь NG 1V. 1: 208.

2) Om беси ord ook dess grundbetydelse se vGrienberger Sitzungs

bcr. d. k. Akad. d. wiss., phil.hìst. cl., Wien 1900, CXLII. 8: 120.

3) Enligt На uppgifter.
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bör namnet föl'as till stammen runk- i sv. гудка, mbt. ranke

о. s. v. Man skulle kunna шика sig, att namnet syftar pá en

krusig eller ojämn yta. Jfl' hvad som hos Rygh NG 15: 109l

yttras om no. ol'tnamnet Rokne. Enligt kända Ватага!‘ kan

stammen i värt sjönamn vara identisk med den, som uppträder'

i no. älfnamnen Вовка, Rukkaaen о. s. v., hvilka Нигде-Будь

Elven. s. 200 anser kunna komma af (шишка ’rynka".

Fsv. ’Runnir ё!‘ ett sjönamn som torde Förutsättas af fsv.

gârdnamnet Runnersrum, hvarom närmare under Rnmmen. Här

ingâr möjligen samma stam som ì sjönamnet Bunn Папина,

fsv. вишь”, ä Кати] Dueatus Vplandia (Blaeu 2: 19-20) ВЕН-П'

Vet Bonn, af Tuneld s. 101 (1741) Runn; vidal-e Runnesjön

(GS 2 V 35 Bob), Runnsjön (3 O 33 Og). Möjligen böra dessa

наши ställas till fsv. runne _m., isl. шип:- m. ’buske’; jfr Basken.

Däremot hör Rundsjön (5 O 33) Kattnäs sn Sdml. зажег-“деп

till fsv. runder, sv. rund; Кг med afseende pä betydelsen Sif

veln, Trindeln, Valen.

Винтики, Rnntunn, Se llndel' Rönmnren.

__ Buppen l. rättare Варен räßpen2 (мёртв) (Rappen GS 2

О 36) Hagrida sn, N. Vedbo hd Smâl. : Rupphult., afallmogen

uttalat rep-3. Namnet 311- säkerligen identiskt med det nedan

anförda, likaledes i Smäl. Fórekommande sjönamnet Варен, men

дав‘ har doek ansett det vara säkrat att behandla det under

den vanliga skrìftformen. Sjön 'ar omgifven af höga backar.

bäl'gsskrefvor о. d.; doek pá ena. sidan af kärrmark, (Шт i äldre

tider sjön gätt fram. Pâ grund af uttalsformen kan man med

ganska stor säkerbet ansätta ett fsv. ‘Röpi. Detta sjönamn hör

liksom Ryppjan till en stam rup, som tvifvelsutan betytt ’11:11,

öppning’ l. dyl. ock ät'ven ingâr i got. raupjan, fht. roufen,

ty. raufen о. s. v. En bitbörande ret pä ieu. p nppträder i lat.

rumpo, isl. нага, rauf t'. ’hál, öppning’, sjönamnet Ryfven*`

l) Om en тиши härledning :if n0. Кошка. 0. s. v. se Rygb NG

15:21! ock Elven. s. 195.

2) Dipl. бадей. 1:

3) I alla bändelser mcd à-ljud, som stâr pä gränsen till öppet

O-ljud. сыщет rup4pen — i anslutning till den ofvan angifna kart»

formen — förekommer видав: llos s. k. bildade personer.

4) Om växlingen шепни ieu. b ock p se t. ex. Brugm. Отпав:

1: 629.
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En utbildning pá -n (förgerm. rupn) föreligger kanske i fno.

älfnamnet Ruppa (vi Ruppudalenom»), no. Ràppa, anfört af

Будь NG IV. 1: 2091. Jfr äfven Glypen. Betydelsen ’hál o. d.’

311- ytœrst vanlig hos vära sjönamn; jfr t. ex. Вырви, (Шиш,

Glnpen, Пошел, Hnlingen, Шивы, Remnaren.

низвел rus4ken (вши 11672; Rusk 1196712102; Busken

Arrhenius Dissert. de Smol. s. 43 [1719], GS 2 0 37—38; Ros

eken Hermelin 1809, Wieselgren 3: 238 [jämte низвел]; stor

sjö i Nydala. sn, Västra hd Smâl.; jfr павиан, som nu ej stär

i förbindelse med Rusken, men i äldre tid высек-Идеи gjort деп.

Jag fìnner nämligen denna ás Тет. namn i första leden af det

Ryskiomadhum, Шагай‘ enl. SRP nr 157 hälften är 1354 testa

menterades till det närbelägna Пуста kloster. I detta namn

511351- tydlìgen ánamnet Ryskia, hvilket med ión-suffix Штата

af sjönamnet. Sjön karakterìseras af en person, som vai-it bo

за“ i пашен, säsom stormig ook bläsig samt шт npprörd i

Stora vâgor. Namnet, äldre ’Rusker, är al' samma stam som

(шт. rusk n. ’buller, larm* отвел’ Södw., ä.nsv. так, om träd

(Bellman), no. так, mht. rûschen 'brusa, storma, susa, hastigt

skynda fram', holl. ruischen ’rausohen’ o. s. v., no. так 'ra

sende, а‘дшеп' Ross z sv. rusa., no. rusa. ’störta, storma fram’

o. s. ‘24, väl af samma. rot som sskr. издан ’vredgas o. d.’,

rosas ’vrede, шеей’. Jfr кузнец. Namnet har выпада en hos

vära sjönamn ytterst vanlig betydelse; jfr t. ех. sjönamnen Bän

gen", Вплавь: (ook där anförda ord), älfnamnen Brusan, Suseàn

o. s. v. Af ntomgermanska namn erinras om det gall. ilodnam

net типы-он, nu типы-о“.

Nägon skulle kanske i detta namn snarare vilja зыка det

i sv. sjönamn vanliga k-snffixet. Man kunde dä ha att щей

fràn ett ieu. ’rudhs-qo- (z gr. ёраиэо; ~ isl. гниёт о. s. v., se Шт).

1) I Вуз!) Elven. s. 197 sammanställes det ocksů med Ruppen, men

föres, knappast гашу, till no. rupp, ropp ’rnttet tri'.

2) SD 1:96, 127. h 3) Anvin Óstbo в. 8.

4) Om liithörande ord ock декан härledning jfr för öfrigt Persson

‘Ух. s. 161, Bezz. Beitr. 19: 274, Ehrismann РВВ 20:51, Karsten

Prim. nominalb. 2: 163 f. Rotbesläktat är nog äfven sv.~ror,isl.reyrr,

got. raus, hvarom se närmare Uhlenbeck Ark. 15: 157.

5) Jfr Rimkr. 1: 1404: »The фото rusk ok mykit bnngh.)

6) Se Stokes, Шей‘ 2: 122.
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Jfr fno. älfnamnet Вод}: <- 'Rudh(x)qo (se afd. II A 12). Men

häremot talar. att man i sà fall väntat sig ett 'Rosk; jfr sv.rosk

‘гонг’ at' den ofvan ангина ieu. grundformen’. Jag anser дёг

für denna härledning osannolik. Andra möjligheter till 1111-1118

ring anfiìras af визжа-Будь Elven. s. 331.

Formen Roseken är en pá litterär väg uppkommen, folk

etymologisk omtydning, som saknar alla stöd i fornspräket. —

Fsv. вынь.

Rycklingen (Вашей 1: 6 [1804]), lâng ook smal sjö i Fn

ringe sn, N'árdinghundra hd, ook Tuna sn, Olands hd Uppl. '.

Bycklinge, under medeltiden skrifvet Ryklinge eller навивке’.

Sjön канав nu Byckh'ngesjön (Radloff 2: 139 [1805], Thani Ups.

s. 181) е11ег Viken (Tham ant'. st., GS 5 О 30). Med sjönam

net Rycklingen Íörhâller det sig sà som med Drättingen, Tu

ringen, Yddingen : de äro samtliga uppkallade efter de yid sjö

arna belägna gärdarna, snarast dock genoux sammansättningar

med «sjö som mellanled. Rycklinge äl' ett af de mänga. ‚Зага

namn pá (1)inge, som innehàlla släktnamnß.

Rydsjön, зе Rönnnren.

Ryfven.

_ 1) ry‘ven (Rifven Hermelin 1818, Lex. 7:6511; Byfven GS

4 Ö 36, Sv. turistfüren. ärsskr. 1896, s. 267), läng ook smal sjö

i Lofta su, N. Tjusts hd Klm. : Ryfvenäs (hos Hermelin 1818

skrifvet ватин), nu пиала: гууепав", Befverum, hvilket uttalas

sä som det bär skrifvesä '

2)“ (купец GS 2 V 31), tämligen obetydlig sjö i Зап-шкода

SII, Nordrnarks hd Vrml.

Hvad купец 1 beträñ'ar, talar formen hos HERMELIN samt

gârdnamnet Refverum 1111- att man här har att щей frän ett

fsv. ‘нм. Sjön har höglänta stränder ock längsträckt form.

Namnet hör säkerligen till fsv. riva, isl. rifa, sv. гейш, hvarom

Se närmare under Венец ook Remnaren (: remna). Det "id

1) Brugm. Grundr.2 1: 705.

2) Styife Un.2 s. 289.

3) Se Hellqu. Ortn. pá -inge s. 114.

4) Om nkcenten ha inga uppgifter lcmnats. sannolikt ligger еще]—

lertid i det förstn namnet hufvudtonen pâ más; det senate har siker

ligen akcçntformen 3 ~ 2.

5) Ingen uttnlsuppgift har lemnuts.
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Sidan häraf förekommande пятне: Ryfven kunde ha haft lik

nande_betydelse, om man finge ställa det till burtl'äskmälets

ryv, dalm. ryve n. ’näfverskäh bytta', andra sv. dial. ryva l'.

’bytta’, t'sv. riuva. ’sönderbryta o. d., isl. rjúfa ds., med 211151165

formen rauf t'. ’häl, öppning’. hvilket зените еп1. Rygh NG Indl.

s. 28 ingär i no. ortnamn. Namnet vore dâ pâ. Инд: häll be

släktat med sjönamnen Ruppen, Ryppjan, варен. Sjönamnet

Byfven tol-de emellertid närmast böra betraktas som en folk

etymologisk ombildning af det äldre Rifven; möjligen kan äl'ven

y-formen hafva utvecklat sig pâ. rent ljudligt sätt. Förhällandet

mellan dessa 11311- behandlade häda sjönamn erinrar i hög grad

om den under Bummeln omtalade procedur, hvarigenom ett äldre

’Bunnir (hvaraf fsv. Runnersrum, nu Rummelsrum) utträngts

af ett ’Bumber (hvaraf Rumma., Rumshult). För det Värm

ländska sjönamnet finnes (Штатов ingen synlig anledning att

antaga namnväxling. Det bör sâlunda utan vidare töras till

den stam, som ingär i de nämnda dialektorden med grundbety

delsen ’11:11, fördjupning o. d.’ ock som stär i afljudsförhällande

till isl. rauf, sv. röf. Om den hos sjönamn ytterst vanliga be

tydelsen se under (det besläktade) Ruppen (Balpen). _ Еву. 'Bîvi.

’Riva

Вуштеп гупЁ’шеп2 1 (Bymman Lotter с. 1750; _§Rymmen

Rogberg о. Ruda s. _321 [1770], Hermelin 1809, GS 2 O38), stor

sjö i Gällaryds sn, Ostbo hd, ock Slätthögs sn, Allbo hd Smäl.

Кашне: hör under alla omständigheter till den stam rúm~ ‘гут

lig'` som ingär i sjönamnet Bummen. Detta senare namn är

som nämnt en substantivering af fsv. adj. rumber. Därernot

hör Rymmen snarast betraktas soln en n-stamsutvidgning at'

det likabetydande fsv. adj. rymber, t'ht. rümi; jfl’ Fyllen samt

дебатов] Bleken 1, Djupen, Шакал, Hviten. Formen Bymman

är oblik казне; _ifr t. ex. fsv. Soma., nu Sommen ш. 11. rn. fl.

Liksom gârdnamnet Rummesjö fórutsätter ett fsv. 'Bumasio,

äldre ‘Вите sior, har man pâ grund af' fsv. gärdnamnet Rym

mesyo (1409. e111. SD NS II), nu Bimsjö, Husby sn Uppl., att

ansätta ett Гм‘. ‘Вущавйо, äldre 'Byrne sior.

Namnet Bymmen 1161- ej, ätminstone ej omedelbart, ställas

till fno. sjönamnet Rymr l. кушак", ty en nysvensk motsva

1) Enligt tvâ uppgifter. 2) Rygh NG 1: 173.
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righet till dessa namn пабе gifvit Römmen l. Römmern; se

under Ryngen 00k jfl' Römningen. _

Enligt Allvin Östbo s. 7 kallas sjön äfven Lyen, men detta

namn torde ätminstone numera endast tillkomma en nordlig

fortsättning af sjön.

Ryngen ryg4gen? l. Ryningen ryßuìgen2 (sjön Ryning

Crzelins s. 7 [1774]: Ryningen GS 3 О 37; Ryngen Hermelin

1818; af Lotter e. 1750 kallad Römen), запеки stor sjö i Mör

lunda sn, Aspelands hd, oek Högsby sn, Hanbörds hd Klm..

2Б'епошниъеп af Ämán : Ryningsnäs, 1105 Hermelin 1818 kallat

Ryngsnäs, hvilken form 111‘ den hos allmogen allm'ánnast fore

kommande. Att dömma af den hos ЬоттЕв förekommande for

men Römen, fóreligger äfven 11311- ett fall, där en sjö burit tvà

i ljudligt afseende hvarandra närstàende namn. Bömen kan

identiñeras med det under Rymmen отшибе fno. sjönamnet

Rymr. Detta för jag till isl. rymr m. ’groft ljud, röst', rymjs

‘111-шита 0. d.’ Betydelsen âìr densamma som i sjönamnen 135111

шеп, Jälmaren, Ommen, Open, Rommen 0. 5. v. Särskilt de

tre sistnämnda sjönamnen erbjuda i fräga om betydelseutveck

lingen fullständiga paralleller; 311- äfven Römmnngen.

Af de bâda öfriga namnen är enligt uppgift Ryngen det

enda som af allmogen användes. Denna form utgär närmast

frân gârdnamnet Ryngsnäs, hvilket ntveeklats ur Ryningsnàs

110501111- som пицце: ur fsv. Wikingaker. Man kunde oeksâ

tänka sig, att Ryngen uppkommit ur Ryningen, hvars fórsta n

впадин-1111513 genom dissimilationl. Jag anser, att Ryningen är

en ursprungligare form än Ryngen. Namnet mäste enligt min

mening törklaras som eliminerat ur gärdnamnet Byningsnäs,

ook detta {шаг jag som sammansatt ined fsv. personnamnet

Ry-ningg, motsvarande fht. Runing. Denna tolkning styrkes af

gärdnamnet Ryningsbärg Husby sn Sdml., hvilken gärd ат

1663 ägdes af Ingeborg Ryning. P5 samma sätt har t. ex. fsv.

gàrdnamnet Gardhungsnœs (1335) bildats af personnamnet Gar

dhung”, ook Glysingxnœs, nu Glyxnäs Uppl., af personnamnet

1) Jfr ett sannolikt likartat fall lios Будь NG IV. l: 179.

2) Ex. se Lundgr. Fornsv. personnamn pú -ing 0. ung, s. 5. En

hel mängd зги-(111511111 bildade af personnamn pâ -ing nppträder särskilt

í trakterna söder om Bráviken, se Hellqu. Ortn. pá -ing'e.

3) Lundgr. Fornsv. personnamn pá -lng o. ung, s. 13.
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шунта‘. Denna Fórklaring af sjönamnet Byningen stödes ai'

goda ook säkra analogier; se Addaren, Gissmunnen.

Det gamla sjönamnet Römen, t'sv. ‘Rymber, har вшивая.

_ 11311- liksom 1 sä mânga andra fall — undanträngts. Det nya

namnet, Byningen, har för sin uppkomst delvis att tacks. den

omständigheten, att det i ljudligt afseende närmade sig det

дата; jf'r de under Rnmmen ock купец anförda t'ullt analoga

fallen.

Fsv. Ryniandi var namnet pâ. den ä, vid hvilken gärden

Rönjane (Rönjan), Lekeryds sn, Типа hd Smäl., är belägen.

Namnet fìnns älst uppvisat i forbìndelsen Rymanda qvarn (fel

:iktigt 1111 Bynianda SRP nr 893 frän 1369) samt Ryniœndis

qvarn (auf. arb. nr 2837 `115.11 1396). Det förekommer äfven i

Vadst. kl. jordeb. s. 89 under formen Röniondhe (1466), hvar

med själfva gârden âsyftas. Ordet innehäller fsv. rynia 'braka,

dundra’, isl. шута, ook ё]- sâlunda sä till bildning som bety

delse analogt med det fsv. sjönamnet Lyniendi, hvarom se under

Lonen, fno. 'álfnamnet Dynjande o. s. v.; jt'r äfven лапши,

`Sindhande, ‘Зинаиде ock Villen.

Samma fsv. strömnamn ingär sannolikt äfven i benämnin

gen pá en kvarnström впитала. (SD NS 3: 101 fr. 1416),

Baniwnde (auf. arb. s. 246 fr. 1417), i än пата, nu Tors

hällaän. __

Byppjan väl rypßjnn2 (GS 4 О 35), liten s_jö i Björsäters

sn(?)2, Bankekinds hd Og.; med delvis höglänta stränder. Nam

net är ett fsv. ‘Rypi, oblik kasus ‘куша. Den oblika kasus

formen har segrat liksom t. ex. i sjönamnen Gäfjan, Göljan,

шеи m. 11. Dessutom har det funnits ett af samma rot rup

medelst -an hildat sjönamn fsv. 'Böpi, se Варен (Rappen), där

betydelse (’hál, öppning’) ock släktskapsŕörhâllanden ai'handlas.

-— Fsv. ’Bypi.

Rysken rye-“ken2 (БОН Aa 12: 39) Lilla Mällösa sn, Vill

àttinge hd Sdml. Namnet är naturligtvis besläktat med sjö

namnet Busken. Beträifande den omljudda stamvokalen kunna

jämföras Platen ~ Flliten, Fullen ~ Fyllen, Rangen ~ Rängen,

l) Lnndgr. Fomsv. pcrsonnamn pä. -ing' o. ung‘, s. Т.

2) Om denne sjö ha trots förfràgningnr cj tillfredsställande upp

lysningar kunnat erhàllas.
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Rnmmen и Rymmen, Vrůngen ~ Vrllngen m. fl. ЕМ af Rusken

bildat ält'namn hette i Тех‘. tid Ryskia.; naturligtvis kan rent

teoretiskt sett omljudet i Rysken täukas hafva en dylik grund

(se närmare afd. Il). I Svea- ock (Штампа fìnnes för öfrigt

ett adj. rysk i bet. ’vild, задев, förryckt', пушке: pä liknande

вы: törhâller sig till no. rusk ‘дамп’, ock dess samhörighet med

den under казнен behandlade germ. stammen rusk- (i шика,

rauschen о. s. v.) synes ställd utom allt tvifvel.

Ryskin, ingâende i Еву. Ryskiomadhum (13:34 enl. SRP 1n'

157), har enligt min mening тат det t'sv. namnet pá видны;

se närmare under Rusken.

Еву. ‘купа, änamn, förmodar jag i fsv. Rytlofors (SD

1: 551 fr. 1279); se Rottnen.

Ryttnren har enligt GS 1 U 36 varit namnet pá en деке

obetydlig sjö i Yllestads sn, Vnrtofta hd Vg. Den är att dömma

af кацап nu iörsvunneu. Namnet ìnnehäller sv. {шк тип-9,

ai' туз!“ ursprung. Samma ord ingâr i Ryttaregölen (GS 3 О

39 Smâl.). Заплети är várt sjönamn en ellips af ett ‘купы-е

sjön l. dyl. Anledniugen till uamnet hal' завы-Идеи van't :1f

mycket tillfällig natur. Jfr Kolbrännaren, мня-гаммами, snr

köparen, Шаман-ед, Svarfvnren.

Ryůn, Se under Römningen.

швами, N. Räda su, Анналы hd vrml., har i mare tid

möjligen burit ett själfständigt наши pä шт; se Risingell.

Růen räJen2 (Сменив s. 391 [1736? 1774], GS 3 О 37),

Щеп sjö i norra delen ai' Hvena su, Sevedes hd Klm. Namnet

är "ё! en utbildning, fsv. 'Räe, af fsv. ra egentl. так]; râ- l.

gränsmärke’, isl. rá о. s. v. Detta ord ingär ììfveu i sjönamnen

ßägreken, Ràlàngen, Bâviggen сек sannolikt i Räsjön (GS ò

О 34 Sdml.), Rävattnet (1 V 34 Dalsl.), Выдаю‘, no_Raasjaen

(Виду-Будь Elven. s. 329); "шаге i вып, äfven kallad пивш

àn Skäß, hvilken i ett bref at' âr 1398 kallas Baa", gârdnamnet

вышек Vg., at' т. Rabœkker pá gränsen af Vg. ock H1111.,

Ràby о. s. v. Затакт framhälles, att de ì Lulesocknarna be

l) l V 33 Dalsl., 1 V 31 Vrml. 2 гит.

2) Falkm. s. 82.

s) Se Styffe Un.2 s. 51. Häraf гена. Raaos, nu Rans, eg. ‘туп—

ningen af èn Rua’ (jfr Rottneros о. s. v. under Rottnen); se Stytîe

Un.2 s. 52, Falkm. в. 78.
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Щепа smä sjöarna. med namnet вши amid äl'o belägna vid

en rägängl. Med afseende pâ. betydelsen jfr шипел.

I надо: eller паёк-а. al' de med Rà- börjande vattendrags

namnen kan dock i stället sv. rà (skogs, sjö) ingâ. Detta 0rd,

som af Lundgr. Spräkl. int. ss. 23, 24, Hednisk tro s. 5 Щепа

ñerats med isl. ráö (911 ok гадал’), om samtliga gudarna, врата

af Noi'dlander Hednisk tro s. 4 i det inom Norrl. llera gänger

iörekommande пашней Růsjön. Ош likabetydande sjönamn se

under Nlcknngen, Küken. I fräga om Ràdsjön se ваты]: Räg

nnren. Till detta ord synes man stundom ‘шипа Юга det van

liga sjönamnet падавшие. Vid вышит (GS 1 V 3_2) ligger

en gârd Bàda, äfvensâ vid Rádasjön (1 V 37). I Og. fumes

ett Ràdsjön (3 O 33) : Bâd. Dessa sist antörda от kunna

doek vara ai' kartogl'afer ellen' andra »förfinadm formel' (för Rà

sjön : Bâ).

Růgrelfell газы-агнец (Bàgrecken Hel'melin 1803; Règre

ken GS 2 O 32) pá gränsen mellan Nora о. Järnboâs smal', Nora

bärgsl. Vstml. : Ràgrekstorp; nära sjön Greken. Första leden är

sv. rá. (i rágàng о. s. v_); se шеи. Om senate leden se (пепел.

Rägsjön, Se Kornan.

Bàlůngen râalogì'gen (Wieselgren 3: 263), mindre, längsträckt

sjö i Hultsjö sn, Västra hd Smäl. Namnet är saunolikt etymo

logiskt identiskt med sjönamnet зашивал. Om förra leden se

Bien, om senate Längen.

напев. angifves i SGU 18: 43 vara namnet ä en i Länna

sn, Шкет hd Sdml., belägen sjö. Att dömma at'sammanhanget

kan härmed svärligen nágon annan sjö äsyftas Зап Rönnaren;

se för öfrigt d. o. u

Bànen казнена vanligeu räßen2 (Hermelin 1818, GS 4 О

35), läng ook smal sjö i Tryserums sn, N. Tjusts hd Klm. Vid

den älf, som stär i í`órbindelse med ватт, ligger en дата, som

â кацап kallas Làngràdna, af allmogen uttalas logsgersŕ. I

saknad af Шахе former kan man knappast уйдя nàgon giss

ning om namnets härledning. Om i stammen ett etymologiskt

Вел-мига: d döljer sig, má erinras om väl'bet rapa., isl. паба i

betydelsen ’öfvel'väldiga о. d.’; jfl' KOCKS etymologi af' det my

1) Nordlindcr Sv. 1ш. VI. 3: 19.

2)Gs1vs'l,1v36,6031,1031.
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tiska namnet Bén (<- ’Ráön) i ZfdA 40: 205.- Namnet bör кашке

sammanhällas med no. älfnamnet Raam (Rygh Elven. s. 184).

Варен. __

1) (GS 2 О 39) Virestads sn, Allbo hd Smâl. : парши;

kallas numera Bàpa sjö.

2) Se Rappen.

Om naninet se för öfrigt Ruppen. __

Růsen râßsen 1. (enligt annan uppgift.) ràïlsenf (GS 3 031)

Gunnilbo su, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.; af sv. dial. гм

f. ’kärr’ о. s. v., se utl'örligare under понижен.

Ràsvalen, Rlìsvaren, se Rossvnlen.

Růvßl'pell růsvargpen (Ràvarpen Lotter C. 1750, GS 1 V

33; Böverpen Marelius капа 1774, säkerligen tryckfell; Bovar

pen Marelius karta 1780; Ràvarp Lignell 1:6; Rogvarpen Her

melin 1808; Ràgvarpen Lex. 6: 290; Bog- 1. Rovärpen Sköld

berg s. 173 [1846]) Tisselnkogs su, Vedbo hd Dalsl. Зените

leden 111- densamma som ì sjönamnet топчи-реп samt i sjö

namnet Varpen Dalarna, ä.-nsv. Warpenf, af Blaeu 2: 20 (1663)

ock Tuneld s. 101 (1741) skrifvet Varpan, §_an1t deti Häls. före

kommande likalydande sjönamnet (GS 4 О 27). Detta наши

har redan Sìljestrand Ordböjn. i VML 1:47 rìktigt f`órklarat

säsom betydande ’ställe l`ór notvarp’. Ordet hör till fsv. varp

f. eller varpa med samma betydelse, isl. Ипра, hvilket зените

ingâr i no. ortnanmß. Formellt nlöjligt vore ju ocksä att Юга

nanmet till fno. varp n. ’stenrös’, hvilket äl'ven uppträder i n0.

ortnamn; men den förstn'ámnda tolkningen 31.1- naturligtvis att

föredraga. Bäda orden äro afljudsl'ormer till isl. verpa Жана’,

sv. värpa, ty. werfen 0. s. v. Ätminstone formellt sett nära

besläktat är аде. 'áll'namnet Вышнем-р, hvars вещие led af

Middendoriíl Aeng. Нити. s. 148 fóres till ags. wearp i betydel~

sen ’ansehwemmung eines flusses’ (= eng. warp).

Svärare är att yttra sig om fórra leden. Det synas dock

ligga närmast lcill hands att antaga en betydelse motsatt den,

som tycks linnas hos тол-нагрев, alltsä. härleda den förra sam

nlansättningsleden frân sv. adj. rà i betydelsen ’fuktig о. df,

l) Danna Кати är i fràga. om ätergifvande af sjönamnsformernl

vganska otillfredsställande: särskilt hn о ock о ofta förväxlats.

Я) Dipl. dnlok. 1: 307. з) Rygh NG Indl. s. 84.
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isl. hrár. I sà fall äro de i alla händelser unga skrifningarna

вор, nagvarpen att betrakta som beroende pá falsk uppfatt

ning af namnets härlednîng. Dylika etymologiserande skrif

former, som rent af панд: in i de bildades uttal, äro t. ex.

Roseken för Rusken, Valdemaren löl' Vammeln. — Наг emel

юта den relativt sent uppträdande formen Bogvarpen nâgon

bemul för sig, bade man впитав: att шика pá en sammansätt

ning af samma art som det i Atlakviöa om Vçlsungaskatten

fórekommande где-толщи egentligen ’metall som ger anled

ning till эта’. Jfr i fräga om betydelsen Trätten.

__ Ràviggen väl räßvigggen (Cederström Vrml. fiskev. nr 885)

0stmarks sn, Fryksdals ock Äll'dals hd Vrml. Se Щеп ock

Viggen 3, 4; jfl' Bo, Gräsviggen.

Ränillgell, Se Römningen.

'Rœghin, möjligen det fsv. пашней pâ Rägnaren, se d. о.

Rügnaren rqganargn l. räganeŕn (Ездит Lottel' o. 1750;

певцы-ед GS 3 О 33 m. fl.; Bägnen Hermelìn 1803), icke obe

туши; sjö i Rägna sn, Finspàngaläns hd Og. : Ваять, Ragna

holm. Bäda dessa gärdnamn äro bildade af sjönamnet. Socken

namnet Ванда skrifves âr 1332 Rœgnœ (SD IV). Det är bildat

af Ванны-оп liksom t. ex. Floda. at' sjönamnet Floden, Malena

af подавал, Пыша af Näknen, Воина, af Bottnen, Strömma.

af Забыты-ел, Veokla. af Veckeln, Vira af Viren, Vällenora.

af Vällenoren, Аза af Щеп o. s. v. Sjönamnets {шк form synes

att dömma af' nsv. Rägnaren ha lytt ‘Вверим Dock mä. fram

hâllas, att вниз: Tham Link. s. 935 en gàrd Reghínmyre âr

1385 omnämnes frän Skedvi su, ock osannolikt ё: väl ej, att

Гоп-эта leden af detta uamn gömmer den fsv. sjönamnsformen,

som alltsá borde skrifvas ‘Везти. Rägnaren vore i sà fall en

yngre utbildning af' samma artk som Yxnaren.

Har sjön emellertid hetat Rœgnir, bör man först se till,

om det kan ha чаги aflett at' ett älfnamn. Nägon direkt mot

svarighet till ett dylikt har дав dock ingenstädes funnit. Dà

därtill kommer, att ingen ä af nägon betydenhet ílyter genom

sjön, torde denna möjligbet ganska пуда-1 kunna afvisas.

Närmast till hands i formellt afseende kunde Едва 211111211‘—

leda namnet af sv. газа, fsv. певиц, got. rign o. s. v. Namnet

vore i sà fall en afledning ~~ utan omljud - af summa art

Sv. lanllsm. XX. l. 32
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som t. ex. fsv. Маш, nu Mälaren, ock kunde pá modern svenska

ätergifvas med Rägnsjön; jfr Getnren ’getsjön’, Nilsnaren ‘11118

ЗЗбПГ 0. 8. v. Häremot talar emellertid stal-kt, att jag pä hela

det omrâde, hvars sjönamn jag granskat, funnit blott ett 5.16

пашп, som synes vara bildat af detta ord, nämligen ett Ragn

tjärn 1 Vrml., samt att ordet i öfrigt är synnerligen ovanligt

i ortnamnl. Anledningen till ett sädant namn kan knappast

vara nâgon annan än den, att vattendraget i fräga 01101- rägn

skurar brukar hastigt ook betydligt tilltaga i omfäng. Sä har

man t. ex. samojediska затащило, af sarò ’rägn’ ock jagakò

’bäck pá tundran’2. I detta sammanbang mä äfven erinras om

gr. källnamnet 'Tsríg : Ьетё; ’rägn’3.

Men om ocksä det sälunda ej är synnerligen sannolikt, att

ordet rägn i sin nuvarande betydelse ingâr ì värt namn, är en

härledning ur detta 0rd därmed ingalunda afvisad. Högst ап

tagligt har nämligen 111311 1 urgamla tider haft en allmännare

betydelse af ’vatten' l. dyl.; jfr t. ex. sskr. ámbhas танец’ ~

gl'. ò'nßpoç, hvilket är 011 r-afledning af stummen idet sskr.

0111014. Etymologien till germ. ’regna- är icke säkert känd:

man har fört (101 till lat. rigare ’bevattna' 01101- gr. ßpézew ‘Гита,

rägna 0. d.’ Zupitza Germ. gutt. 8. 136 ställer det till lit. rôkti

Trigue', roké ’duggrägn'~ Skulle nu ’regna- haft grundbetydel

sen танец’, kunde man ju tänka sig, att namnet heit enkelt

betydde ’s_iön, vattnet’; se betydelseanalogier under t. ex. Afvern,

Juttern, Lnggaren, Maren, Напои, Noen, Шиит, Nßtaren, Чаны-11.

Е1111111 jag anser denna förklaring af Внуши-011 säsom be

tydande 'sjörf för sannolikast, synes fîîljande möjlighet äfven

böra tagas i öfverv'ágande. I det f`óregäende hafva sjönamn be

handlats, hvilka med ganska stor sannolikhet ha mytisk inne

börd; jfl' särskilt ’Algudhi, Alguien, Allgnnnen, Fröviìttern, lllljen,

Näckungcn, Onsörjen samt i det f`óljande t. ех. Tigotten, Tissu-en,

Toren, Tynn, Vigottcn. Jag f`áster dá först uppmärksnmheten

l) Jfr Regnuasen i Norge. anfört uf Будь NG 3: 339.

2) Enligt Schrenk Tundr. 1: 534, citerad efter Egli Nom. geogr.

s. 816 (1893).

s) Se Fick Bezz. Beitr. 22: 46.

4) Lat. imber ’rägnskur' är däremot som bekant formellt identiskt

med gr. oîqìpóç ’skum’, sskr. аьш-а- ’moin' : ieu. `n°1bhr0~, i 811506816:

hállande till öyßpoç.
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därvid, att sjön delvis är belägen inom Skedvi socken. Detta

sockennamn skrifves i fsv. tid Skedvi (1394)1. Den senate

leden är utan tvifvel fsv. vi n. ’bälgedom’. Den förra leden

bar man _ säkert med orätt.- tolkat säsom innebällande

gudinnenamnet Skade, isl. Skaòi. Snarare är det bär ett fsv.

’skêp = fht. sceîda, mbt. scheide f. ’skiljande; gräns', som in

gär. Soeknen utgör nämligen grans till Södermanland. Ниш

som hälst ha vi bär att göra med en forntida bälgedom eller

olïerplats. Jfr äfven hvad som yttras om namnet â. den i 11311‘

heten belägna Tianaren. I detta sammanbang erinras därom,

att i 0densvi socken Klm. sjöarna мещан, Toren, Tynn samt

Frösjôn äro belägna, af hvilka namn âtminstone ett par hafva

mytisk innebörd. För att nu ätergä till Rägnaren anser jag

det möjligt, att detta namn 'ár en afledning af en motsvarìgbct

till isl. regin, rQgn n. pl. ’de râdslâende gudamakterna’2, mot

svarande got. ragin n. ’räd, bes1ut’, fsax. тешь, regan- ’gudom

ligt rädslut', fht. regin- i egennamn, äfven ingäende i nord.

personnamn säsom isl. Rqgnir, ipoesien uppträdande benäm

ning pá Oden, Ragnarr m. fl.s En atledning med -ia- af detta

ord skulle sälunda ha betydelsen ’gudasjön'~ Ungef'zlr samma

betydelse har äfven det fsv. (fda.) sjönamnet Algudhi, som ofvan

behandlats, äfvensom väl Ãsnen ock Gusjön (’gudasjön’, GS

1 О 37 2 ggr). I detta sammanbang kan jag ej underlâta att

under erinran om det isl. ráö 911 ok regin pâpeka, att ä поп-а

stranden af Rägnaren en liten sjö вмазал (vid Rad) är belägen.

Det är ju möjligt, att det bär under Růen (slutet) omtalade sv. rà,

af шаге rad, i betydelsen ’gudaväsen’ l. dyl. ingär. Härmed

má jämföras: att vid Allgunnen 2 den lilla sjön Hillen är be

lägen _ om nu värkligen i dessa namn stridsgudinne- eller

valkyrienamnen (ADgunnr ock Hildr ingä _; att Tynn i Odensvi

omgìfves at' sjöarna Toren ook Frösjön ock att sjön Alguten

är till ünnandes icke lângt därifrän; samt slutligen att sjöarna

Frö- ock шпицем iCkB äro belägna synnerligen langt frän

l) Styffe Un.2 s. 207.

2) Om detta ords bctydelse se närmare Bang i Akad. afb. til

Bugge s. 2 f.

3) Om ragn- i nord. personnamn se Lnndgr. Hodn. tro s. 5. Jfr

fràn svenslrt omrâde Fyrungastenens raginakudo, Шип-0111 se Brate Ark.

1 4: 332 f.
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hvarandra. Slutligen påpekar jag, att något släktskapslörhál

lande icke kan äga rum mellan namnet взаимен 06k det ty.

flodnamnet Regen, namn på en biflod till Donau. Detta senare

kan naturligtvis icke med Lohmeyer Deutsche flussnam. s. 97

betraktas som ett germanskt flodnamn, hvilket undandragit sig

ljudskridningen. Namnet är utom allt tvifvel keltisktl. Ej

häller har LOHMEYER rätt, då han antager, att namnet Regen

ursprungligen tillkommit den s. k. svarta Regen ock att det är

af samma stam som got. riqiz, isl. røkkr 'mörker', gr. åpaßoç.

sskr. издав o. s. v. : ieur. g! hade gifvit ett keltiskt b. Något

nordiskt vattendragsnamn, som med något slags visshet kan

ställas till denna stam, känner jag ej. Det fno. älfnamnet 'Reka

hör säkerligen till reke ’drifva’2. I Lidhnlts sn Smål. finnes

emellertid en sjö kallad Räknasjön (GS 1 О 39). Detta namn

kan naturligtvis ej föras till det nämnda isl. гена. (= sv. vraka).

Då intet ställe Räkna l. dyl. finnes i närheten, ha vi här säker

ligen att utgå från ett gammalt osammansatt sjönamn ‘вязкие

1. ‘Rœknin Att nu detta namn är rotbesläktat med ty. Regen,

fht. Regan(a) eller isl. røkkr o. s. v., är ju möjligt; men sanno

likheten för ett dylikt antagande kan ej vara vidare stor, då

namnet för öfrigt står alldeles isolerat.

Fsv. 'Rækne, se Ragnar-en (slutet).

Râköken, uttalat »rakókem (Rököken Hermelin 1808, GS

1 V 31), liten sjö i Gunnar-skogs sn, Jösse hd Vrml. Jag har

om sjön erhållit uppgiften, att den är grund ock en god fisk

sjö; men måste åt med traktens dialekt mera {Вт-огне öfver

lemna att söka utfnndera'ordets härledning.

Rälln rä14n (GS 2 О 31), mindre sjö i Ljusnarsbärgs sn,

N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. : Renn, Ваша, Ransvik. Vid

en å mellan sjön Ljusnaren oek Rälln ligger gården Rällsâlf,

hvilket namn jämte det ofvan anförda вшей visar, att äfven

ån burit eller bär ett af samma ord bildat namn. På grund af

de analogier, som anföras under t. ex. Kvänum-en, одни, Basten,

Sagan, synes det mig sannolikt, att namnet är besläktat med sv.

1) Jfr Förstem. 2: 1165, Egli Nom. geog'r.2 s. 767. Germanskt

ursprung hafva bl. a. äfven GRAF?, BERG-Hans ock RICH. MÜLLER velat

vindicera åt detta namn. I Grimms Wb. 8: 504 föres det till ty. regen

ì en ursprungligare betydelse ai 1framstörtunde vattenmassa'.

2) Jfr Вуз-Ь Thr. VSS 1891, s. ‘222.



XX. 1 Räkne-Rämmen. 503

dial. юна, ’skvallra' ос]; ursprungligen haft nägon af de bety

delser, som tillkomma den mlt. motsval'ìgheten rs11en’larma

ock prata’, hvilket äl' en bildning pä. -1 af stammen i fsax. rçöiôn,

fht. rçdiôn ’reden’, alltsä urgerm. 'raölôn —› ’rallôn1. Den om

Шиша formen kan mycket väl hafva sitt ursprnng i älfnamnet

fsv. ‘ванна, äldre 'Raöliôm

Rälnmen (Björkman s. 102 [1842]) Rämmens su, Filìpstads

bärgsl. Vrml.; är- den sjö, som nu канав Näsrämmen. Att sjön

emellertid i Шахе tider haft ett osammansatt namn, visas af

gàrdnamnet Rämsnäs, som förhäller sig till Rämmen liksom

t. ex. fsv. Bœngxnœs till Rängen о. s. v. [närheten ligga

sjöarna Шар, Fjällrämmen, i Dalarna Grund, Upprämmen.

Socknen kallas eller har канав Räm, нашел, Rámmen, Näs

räm, Näsrämmeng. Formerna Räm, Näsräm äro att jämföl'ß

med socken- nek gärdnamnen Банкет, кап‘, Lid, Làng, Rist,

Sotter о. s. v., hvilka uppkommit Юге den tid, dâ. motsvarande

sjönamn erhöll best. slutartikel. Samma stam ingâr möjligen

ocksä i sjönamnen Rämmingen, Rämsjön (GS 2 V 33), Rämmes

1255111 (1 V 31 : Rämmestorp), alltsä uteslntande i Vrml. ook

dess omedelbara пашет. Jag föreslär att fatta denna stam som

identisk med den germ. stam ‘тень, som ingär i got. rimis 11.

’ro, hvila', gr. ńpéw. ’lugnt, шт’, lit. тащи ’vara lugn', sskr.

rámate ’stannar, hvilar’~°‘. Jfr med afseende pá betydelsen Lyg

nem ock därnnder anföl'da namn. Med Rammen kan man

däremot knappast väga fórbinda namnet under annan fórntsätt

ning än den, att omljudsformer trängt upp fràn en gamma]

lokativfol'm pä i; jfr наивен ~ Rängen.

Jag förutsätter alltsâ, att sjönamnet är inhemskt svenskt.

Enligt Wiklund Sv. Dagbl. 1902, nr 266, s. 2 sknlle det emel

lertid ha finska anol'. För detta antagande talar —- säsom Wfl

meddelar mig — likheten med finska тёще ’m0ras, кап‘ samt

dessutom den omständigheten, att namnet ej uppträder utom

tinntrakterna i Vrml. ock Dalarna; enligt hvad dr KALLSTENIUS

meddelat kan det dessutom ej beläggas Роге den низка. inflytt

1) Se Hellqu. Ark. 14: 145.

2) Se Sidenbladh Sveriges liärads- o. sockennnmn s. 93.

3) Om dessa отд se för öfrigt Persson Wz. ss. 70, 240, Zimmer

man Bezz. Beitr. 25: 45, Fick4 1: 528, 2: 233.

4) Bref af d. 7 okt. 1902.
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ningens tid. WIKLUND gör dock mot sitt förslag till tolkning

af namnet вишен den viktiga invändningen, att i dessa trakter

annars blott smätjärnar erhällit Íinska наши: de större sjöarna

ha vanligen bibehällit Sina ganlla svenska benämningar, äfven.

som det tyckes, i fìnnarnas eget sprâk.

Rämmingell, Stora. 0. Lille, rämsmigen? (Hemmingen Lot

ter c. 1750; Rämningen Cederström Vrml. fiskev. nr 1648,1651;

Rämmingen Hermelin 1808, GS 1 V 32) pá grânsen mellan

Gillbärgs ook Nol'dmarks h:der, söder om sjön St. Gla Vrml. Sjö

namnet är säkert medelst afledningen -ing (1. -ung) bildat af

namnet pá den â, Rämän, som förbinder Rämmingen med sjön

St. Gla, pä ватта sätt som enl. Modin Sv. lm. XIX. 2: 197 sjön

Mässlingen i Storsjö sn Härj. (äldre ‘misslingen <- ‘мш—

ппвеп‘) erhällit nalnn af итал, som rinner genom sjön. Vid

denna нищал ligger gärden выпада (= Rämân), ook en liten

sjö, genom hvilken den ilyter, kallas витализма. Ãn har

väl alltsä hetat Rœmma. Stammen kunde vara densamma

som 1 sjönamnet Rämmen. Man kan dock äfven, ock 1161

med större skäl, tänka pá ett äldre ‘Rœmna : fsv. ramn, ram

’korp’, hval'af en 11е1 mängd namn pá vattendrag bildats; se

Rnlnnlen, Rnulsen. I frâga 0111 1judutvecklingen jfl“ Í. ех. Sv.

Stämme. т got. stìbnag. Ãnamnet skulle 1 sâ. fall vara iden

tiskt med no. älfnamnet Вечна (Rygh Elven. s. 191) ock betyda

’korpän’. Bildningen vore att jämföra med no. älfnamnen Elta

(med ako. 2) : fogelnamnet elptr, alpi:8 (se Älten), Eskja : анш

(se цвел); jfr 'áfven (f)no. Tita, Ugla ln. 11. älfnamn. Sjönamnet

är bildat af älf'namnet sâsom t. ex. fno. sjönamnet ‘Mer-ingr

(: Maeringsdalen) af älfnamnet Mara., nu Миш‘, sv. Чаны-ел

af Vaxa o. s. v. (se afd. III); jfl' Römningen (slutet), där en (dock

tvifvelaktig) analogi anföres.

Rängen, Stora o. Lillel 1. Öfre o. Nedre, räg1gen (Ben

gen Lotter c. 1750, Hermelin 1810, GS 3 O 35; Rängen Broocman

2: 300 [1760], Tham Link. s. 28; Regn Brooeman 2: 48 [1760];

Regnen Lundberg Sv. insjöfiskarnas utbredning s. 50), tvä sjöar.

1) 1 fràga om 1jndntveck1ingen se везением.

2) Se härom’ den hos Nor. Aschw. gr. ё 294.1 anni. l citerade

litteraturcn.

3) Rygh NG 3: 337. ‘1) Rygh NG IV. 1: 83.

5) Enligt iva uppgifter.



XX. 1 Rämmingen. 505

af hvilka den ena är ganskan stor, i Vists sn, Kinds hd, ock

Vârdnäs sn, Bankekinds hd Og. : Ringsnäs, âr 1402 skrifvet

Rœngxnœs (SD NS 1: 98). Summa sjönamn, uttalat Ränjen, iinnes

äfven en gäng i Jämtland samt en gäng i Sörli Norge. Jag

är nägot osäker om huru detta namn skall tolkas. Det nämnda

gârdnamnet förutsätter emellertid ett fsv. sjönamn ‘Rœngen

Detta mâste vara en omljudsform af ett тавр, som synes ingä

i no. älfnamnet Вызвав‘. Jag erinrar om fsv. rang f. ’stâng

eller pinne, pá hvilken hönsen sitta; vagel’ Södw. Men detta

ord har utan tvifvel тет-110311500 Ь01у11 ’stäng o. d. i allmän

het’, säsom fallet äfven är med sv. vegel, hvarom se under Ув

geln. Ordet fär icke identifieras med isl. rçng f. ’spant’, ty

detta har, säsom framgär af de hos Rz 5. 819 auförda östnor~

diska motsvarigheterna, haft begynnande v ook är 50ш bekant

en Vernersk växelform till sv. vrâ, fsv. 111-5, 151. rQ< ‘панна-2.

Fsv. rang är däremot identiskt med sv. dial. râng, pl. 1511301

f. 'stäng, oklufvet gärdsle', hvaraf ¿a-afledningen range n. ’gles

inhägnad”. Detta rang- är en nasalerad biform till sv. rá. f.

’eg. stâng, fsv. на 0. 5. v., hvarom se under Růen. Det sist

nämnda ordet föres af Zupitza Germ. gutt. s. 136 riktigt till

lit. ranku, rakti ’sticka’; jfr t. ex. stáng : stings., stake : ty

stechen (doek osäkert), sv. vagel : lf vegh ’sticka’? (se Vngeln),

gr. хау—16; : хау—1:50)“. Om man nu vet, huru ofta sjöar fâtt namn

af ord, som betyda ’stäng, stock 0. d.’ _ jfr t. ex. Bjälken,

Drängen, Стащив/0111, Gändeln, Klampen, Sparren, Stocka

ren, Vageln, Stafsjön, Stàngasjön, Stůngân 0. s. v. — torde

det icke vara djärft att härleda sjönamnet Rängen ur fsv. rang

’stäng’. Omljudsformen skulle kunna tänkas hafva inträngt frän

den gamla lokativformen (pä i5), hvilken torde hafva varit

ganska ofta använd. Pä analogt sätt ha en mängd sjönamn i

nsv. kommit att ändas pä an, hvilken ändelse utgâr frän de

oblika kasus; jfr t. ex. Aglnn, Eldam, Muskan, Styran. Namnet

kunde sälunda vara identiskt med sjönamnet Rangen (= 15р1.

’Bängen). Jfr Rnmmen м Bämmen (slutet).

1) Jfr Rygh NG 15: 290.

î') Nor. Ark. 3: 20.

3) Om öfriga besläktade nordiska ord se Rz s. 549.

4) Om nndrn. ex. se t. ex. Johansson Il*` 2: 51.

5) Jfr isl. degi : dagr; se Sievers PBB 8: 331 n.
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Ränken ragiken1 (венке Bureus Karta 1626 [väl felaktigt

för Вышел]; Banken Lotter c. 1750, Fernow s. 26 [1773], GS

1 V 31, Cederström Vrml. букет. nr 1531), lång ock stor sjö

mellan Köla, Eda, Ny ock Algå sznar, Jösse hd Vrml. : Ban

kesed. Sannolikt är det denna gård som iSD NS 3: 419 (1419)

kallas (i) Binkishede; Fernow s. 26 benämner den венка-пай.

Rinkisnede förhåller sig till Banken som Filungxhedhe (1287)

till fsv. sjönamnet Filunger. Efter sjön har äfven bärgshöjden

Rankesnipan i Algå sn fått namn; den kallas hos Fernow s. 814

Bänkeberget. Dessa sist anförda namn tyda på en fsv. två

stafvig form, hvarför vi, trots det att namnet enligt Hera upp

gifter uttalas med ake. 1, utgå från en fsv. form паевых-(31:11:19).

Här synes vid första påseendet föreligga en omljndd form at'

stammen i sjönamnet Backen (‹- 'Rank-), hvilken sjö är belägen

öfver 1 1/2 mil därifrån. I detta sammanhang må nämnas, att

de båda sjöarna i trakten tros stå i förbindelse med hvarandra:

så skall en vattenbytta ha försvunnit i en vak på Ränken ock

återfunnits i Racken4. Båda sjöarna hafva föl' öfrigt den egen

skapen gemensam att vara ganska djupa. Växlingen af assimi

lerad ock oassimilerad form bör bedömmas som i de af Nor.

Asehw. gr. § 235 anförda fallen: såsom man väntar sig, upp

träder kk i det ursprungligen enstafviga Backen, medan i fsv.

Rænkir (Rinkir) nk ljndlagsenligt kvarstår.

Ehuru med någon liten tvekan vill jag emellertid alterna

tivt framställa ett annat förslag till tydning af namnet Banken.

Det kunde vara ett af de icke få sjönamn, som bildats med

suffixalt -k. Enligt två uppgifter har sjön klarare vatten än de

öfriga närliggande sjöarna-'ä Under Вовы-ед gjorde vi bekant

skap med några namn å nordiska vattendrag, som synas böra här

ledas ur fsv. adj. rën, isl. hreinn; jfr t. ex. fno. älfnamnet

Reina. Jag antager alltså som möjligt, att sjönamnet Banken

 

1) Enligt flera uppgifter.

2) »Från Benke-Ed strand

Til Flogned sand _

År längsta mil i Värmeland» —— enligt sägnen af Karl XII.

3) Beträffande pålitligheten ai den i SD förekommande formen má

anmärkas, att det närmast förut anförda namnet Hålahölle synes vara

штат: för Hållabole (eller надет).

A) Fernow s. 27.

5) Enligt Cederström auf. ать. »tämligen klart>>.
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direkt eller депеш fórmedling af ett älfnamn añetts med ia

sufûx af ett urnord. ‘названии, bildat som Örken <- ‘Анна.

кем?) ellen' Tjurken ‹— фетиш eller лак-кап <- ‘Атаман.

Jfr i frága om betydelsen utom de under Rennren anförda namnen

t. ex. vrml. älfnamnet пытал, vrml. шашни: (GS 1 V31). Med

дыша tolkning kan ocksä formen ваших förklaras : den beror

pá samma öfvergäng af ë till i fl'amför dubbelkonsonant som

den, hvilken ägt rum i sv. gispa, Шика о. s. v.

Radha, Гну. änamn, se Rön.

Rögden, попа ook ваш-а (Fernow s. 2.5 [1773], Ceder

ström Vrml. ñskev. nr 894, 896), tvâ sjöar i Ófre Álfdals ock

Öfre Fryksdals h:der Vrml., pá gränsen till Norge; fl'än en af

dessa gär Rögdälfven. Sjöarna, som äro belägna i en finn

bygd, kallas af fìnnarna. Röytä. Namnet tol-de emellertid, enligt

hvad docenten WIKLUND upplysel' mig, snarare vara шпаг frän

svenslpm 'án шёпот.

Àldre former af пашней känner jag ej. Sjön kan icke,

säsom ‘Чех-1211111‘ AfnO 1844-45, s. 178, om ock med тещи,

antager, äsyftas med det ì gränsbestämmelsen frän omkr. 1273

omnämnda i Rodenal.

För att namnet (säsom beteeknande sjön) ìcke är synner

ligen gammalt, kunde den omständigheten tala, att det i den

ofvannämnda gränsbestämmelsen anförda Frengs впав”, däl' ett

sjöuamn Frengr uppträder, pá grund af skäl, som anförasi

NGL V. 2: 798, kan anses ha betecknat södra ändan af Stora.

Rögden.

Rököken, se взаимен.

Bolda, fsv. ânamll, se шлеп, Röllingen.

Rölen. '_

1) rö41en (вып Grau s. 443 [1754]; Rölen GS 3 О 32)

Skedvi о. Bro шпаг, Ãkerbo hd Vstml. : Rölstorp.

2) (Rölen Hermelin 1801) Gunnilbo sn, Skinnskatteb'árgs

bärgsl. “ИШЬ”: Rôle; af Grau s. 527 (1754) капай Röles-sjön

ock ä GS 3 0 31 Rölesjön. Bynamnet Röle skrifves âr 1571

напев, där dock geminatan icke synes vara etymologiskt berät

1) Se härom NGL V. 2: 823 under ROÖin.

2) NGL 2: 489.

3) Forssell Sverige 1571, в. 83.
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tigad: i samma urkund skrifvas gärdnamnen Щепа ock Näla

resp. Flänne ock папе.

Мап kan nâgot tveka, om i det senate fallet gärd- eller

sjönamnet är ursprungligt. Ей emellertid namnen â de лёг

liggande gàrdarna Щепа. ook Làngnäla. tyckas syfta pá de sjöar,

vid hvilka de äro belä-gnal, ook i Vstml. i`ór öfrigt ett Sjönamn

шлеп förekommer, som icke gärna kan härledas ur ett 33111

namn, samt vidare ett älfnamn Вып. är bekant frän Norgeg, är

det enligt min mening högst sannolikt, att vi för bäda namneu

ha att utgâ. frän eu gemensam sjönamnsstam Röl, fsv. Reb.

Namnet har, att dömma af gârdnamnet Rölstorp ook uttalet

med enstafvighetsakcent, varit en (mask.) a.stam. .lag 31511101

det till no. rel n. ’stoj’, rela ’stoja, вины ock jämfîìrifrâga om

denna hos sjönamn vnuliga betydelse t. ex. Gallen, мышата,

Open, Ommen, Rommen, Rottnen, Bälln, Römen, вышедш

len, вышел, Tjutingen. Möjlìgen figer sammanhang rum med

det fsv. änamnet Ваша. Rägna sn Og. (SRP nr 423 frän 1359).

Röllingen rölsligen2 (enl. uppgift) Sundbo hd Nke; med

mörkt vatten. Sannolikast är namnet en bildning med витка

-1ing af adj. röd; Se Rön, Rölàngen o. S. v. Röllingen föl'häller

sig till röd som sjönamnet Dimlingen till i'sv. d_imber 0. s. v.

Man kunde dock äfven tänka pä etymologiskt sammanlmng med

det under Rölen omtalade f'sv. äuamnet Ваша.

Röllàngen, Se Rölângen.

Rölůngen rößlog2gen eller möjligen rölalogggen.

1) (Widegren 2: 33 [1828]` GS O 35), lâng ock smal sjö

i Ringarums sn, Наташи-1110115 hd Og. 1 saknad af äldre for

mer kan förl'a leden ej med säkerhet bestämmas. Emellertid

synes adj. röd sâ ofta hafva ingätt i svenska sjönamn, att det

torde vara försiktigast att föra ordet dit (se Rön). Om senare

leden se Längen. _'

2) (Röllângen GS 3 O 40), läng sjö iBackaryds sn, Medel

stads hd Blek. Dà sjön ntgör en utvidgning af den s. k. Воп

nebyän, hvilken i äldre tid säkerligen hetat ‘Вот (se Rennen),

innehäller sannolikt sjönamnet detta änmnn; jfr t. ex. ‚прицеп

1) I frágil. om Щепа. är det dock mem osäkex't; jfr Flein ook

'Längnälem

2) Rygll Elven. s. 204.



XX. 1 Röllingeu-Rölumuugen. 509

(z älfnamnet Aupa), Sjifvelñngen (: Веет), Veselàngou (z 'Visa.),

Yirlůngen, Ãmmelñngen (: Ama).

Römell (Lotter с. 1750), 1111 Ryngen 1. Ryningen. Namnet

kan direkt förbindas med fno. sjöuamnet 'Bymr l. 'Rymir, uu

Наташей, hvilket `1215 under пущен 1011 1111 151. rymr m. ’groft

ljud’, isl. rymja ’brumma’, eller häl'ledas ur den under Röm

muugen omtalade tämligen likabetydaude stammen röm ‹— hraum.

Römmllllgell, Östra 00k Västra., römamug'en2 (Bömmungen

Решет s. 8 [1773]; Römungen GS 2 V 32, Cederström Vl'ml.

ñskev. nr 2000) Ostervallskogs sn, Nordmarks hd Vrml., pä

gräusen till Norge : Römmungsnäset. Dà. i närheten pä uorska

sidan eu sjö Baumsjön är belägen, har man tydligen här att

utgâ frän en stam (h)raum, fsv. röm, hvilken äfven uppträder

i fno. Baumelfr, af äldre ведшие. Deuna stam anser jag vara.

identìsk med den i ugs. hreám ш. ’1агш‚ bullel', skrik’, hvarat

väl oeksä det i Sn. E. förekommnnde isl. hraumi m., af Fr.2

öfversatt med ’usliug’, afletts. Jfr Römeu. Om den i sjönamn

ytterst vanliga betydelsen se senast under Röleu.

Mindre saunolikt är, att _ säsom VGRIENBERGER ock Nor.

Spridda etudier 2: 139 antaga _ stammen raum i ваищещ

skulle betyda ’den hvitskummaude’ ock sammanhänga med no.

ramme, ty. rahm ’grädde’. __

Rômningen römßnigeu2 (GS 1 O 39, SGU Ab 2: 4) Göte

губе su, Sunnerbo hd Smäl. Sjöu äl- vid ock bred samt pâ

minuer i följd häraf gauska mycket om sjön Rummen. Man är

alltsä böjd att f`óra namnet till den under Rummen ook Rymmen

omtalade adjektivstammen rüm- i sv. rymlig 0. s. v. ock sä

lunda för detsamma autaga ett fsv. Rìmninger <- Rímninger.

Namnet vore dä identiskt med det uppländska skogsuamnet

путиловец, sä skrifvet t. ex. är 15203. Dock 111- det lika möj

lígt, att ordet hör tillsammans med sjönamnen Römen ock Röm

шпицев, som ha ett anuat Ursprung. 1 hvilket fall som hälst

böl'a. med afseende pá bildningen sjöuamneu Lysningen ock

Yxningen jämfóras.

Pâ grund af namnet ä den nära sjön belägna gâl'den

Lßumunäe4 syues emellertid Будь Elven. s. 191 beuägen att för
 

1) Rygh NG 1: 173.

‘3) Нюх-111 Raumarike (nu Romerike) ür bildat.

з) Styiïe ВЫШЕ 5: 641.

4) Sjön hnr, att dömma af knrtan, fordom sträckt sig intìll gin-den.
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biuda Römningen med fno. älfnamnet Retna., at' rafn ’korp'.

I sä fall bade väl dock ett sjönamn 'Remmen (hvaraf Bam

näs, jfr Rammen) ombildats efter ett numera försvunnet änamn

'Rœmna. Jt'r Rämmingen (: Rämân). En 1iten â frân Hänge

sjön ílyter genom Hästbärga ock prästgärdens ägor oek mynnar

ut i sjön, som genom en annan störte ä. _ egentligen 101133111

ning at' den föl'ra _ stär i Í`órbindelse med Выведи. Den

förstnämnda ân har nu icke nägot särskilt namn, utan kallas

än Hästbärgaän, än Pl'ästgärdsän. Sistnämnda ä heter Ryân,

hvaraf нутом, namn pâ en i närheten belägen нападёт‘.

Vidare bör nämnas, att en ook annan гашиш] person 111111111

sjön Räningen. Om här ett ursprungligare ock äldre namn pâ.

sjön iöreligger, Шаги? Römningen vore en yngre omtydning,

eller om de bâda namnen2 uppkommit oberoende af hvarandra,

känner jag ej. Doek ha de sannolikast nägot samband med

hvarandra; jfl' parallellerna Rummen м ‘Runnin Bömen ~ Ryn

gen, Snesaren ~ Snoken, Thugn ~ Tàkern, ihvilka fall Штеп

ledes nägot slags invärkan frän det gamla namnet pá det n_vn

mäste antagas.

Rön väl 16411 3 (GS 3 Ö 35), ytterst Щеп sjö i Tjärstads

sn, Kinds hd Ög. Säkerligen 111- namnet en substantivering af

adj. röd, fsv. mbar, isl. rauör o. s. v. Samma ord 111551- äfven

i sjönamnet Bölángen (dock ej fullt säkert), fsv. ânamnet Radha

(1413), nu Rödàn, Braudstorps sn Vg.4, no. älfnamnet Вонь,

dell vanliga tyska flodnamnetußotahaü; dessutom väl i de__flästa

af fóljande: Röesjön (GSu 2 O 40 Blek.), Rödsjöarna (3 O 35 :

Rödsebo), Rödsjön (3 О 33), Rösjönï, Rövattnets, Rödtjärn

1) Ãnamnet inneháller gůrdnamnet Ryd ock har выпада inlet att

skaífß. med den af Rygh Elven. s. 201 отшибе no. älfnamnsstam

men В)“.

2) Intet uf desse. паша förekommer hos WIESELGREN.

3) Jag har om sjön, trots llera förfrâgningar, icke lyckats erhàlla

nágra uppgifter: den torde ocksá pá grund af sin litenhet vara obekant

för dem i näjden boende.

4) Dà belägen i Daretorps sn, SD NS 2: 664.

=’) Jfr Rygh NG 3: 336. 6) Förstem. 2: 1155. ‚

7) Gs з 0 an : Rossmála, 4 6 e7, з o 36,10 35, 3 o 31

3 ggf : Rosjo, коврам, Rodsjotorp, 2 О 34, 5 6 за, 2 o 31. в ò

31 2 ggr : Rotorpen 1 gg.

8) GS l V 32 3 ggr, 2 V 312 ggf.
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(1 V 31 3 ggf), выдают, Rögöl (3 Ö 37). Det blek. nöesjön

är = fsv. Варите = gärdnamnet Radhasyo (SD NS 1: 426 frän

1405) Анна hd Og. Detta namn inuehâller obl. kasus af ett ‘Rabe

sio = fno’. 'Rauôisjór, hvarom se Будь NG 2: 225. Л? fsv.

вырвав, Diupasio, Hvitasio о. s. v. För впав: kan erinras

om det fsv. gärduamnet Radhabek, nu шашек, Värna. sn Og.2

I nâgot eller uâgra fall kunde man täuka pá härledning frân

ett motsvarande isl. rauöi ’myx-mslm“, _ Sjönamnet Rön är

bildat soin sjöuamueu Blân (belägeu i uärheten), Glan, нужен,

Ljusen o. s. v. I fräga om betydelsen erinras om gr. Hodnam

net Фома i Lokris : фогЁщЕ ’l'0t".  FSV. ‘Берег.

Nsv. Röne, häradsnamn, se under Rönmnren.

Fsv. Roniunde, Вашими, strömnamn, se Ryuiande (slutet).

Вбптагеи 1'бп3щы'2п (Rönmarn Lotter с. 1750, Tham

Sthim s. 10; Rönmaren Hermelin 1802, Вашей‘ 1: 9 [1804], GS

5 O 30) Hökhufvuds sn, Frösâkers hd Uppl. Om senare leden

se Maren. Den förra är i saknad af f'sv. former svärare att be

stämma. Sjön synes i шаге historisk tid haft en betydligt

större utsträckniug än nu: deu äl' pä omkrìng en half mils om

krets ruutom omgifven af gärdar, hvilkas namn ätminstoue uu

шега sluta pá ö(n) : Aspe, Barkas, Аид, Yttemutw, бьют

шиш, Annö, Askön, Uckerö, Drängsö, Duderö. Omkring en

mil frän sjön i Valö sn ligger en gâi'd, som pâ. kartan kallas

Bönnings. Kanske har man här ett spůr af sjöus шаге namn.

Gärduarunet tycks nämligeu vara bildat af ett sjönamn ’Rön

ningen liksom t. ех. Lmgryts af Liugryten. Detta sjönamn,

Hönningen, förekommer шеи annorstädes (se ведал). Dock

är det ju ej säkert, att det alltid har etymologiskt samma ur

spruug. Till de möjligheter, som under Rönnaren, Rönningen

anföras till tolkuing af den i sv. sjöuaulu uppträdande stam

‘ men rönn, má f`óljaude läggas, som dock endast afse 536119111

net Rönmaren, resp. dess möjligen äldre representant 'Rönin

gen. För en häl'iedniug frän sv. tl'äduamnet rönn, Тег. папе,

kunde möjligen den omständigheten synas tala, att ätskilliga i

närheten gängse ortuamn äro sammausatta med uamn pá ста

о. d., t. ex. Aspö, Анкет, Granbo, Granfjärden. Men dessu

l) GS 1 V 33 2 ggr, 2 V 33. 2) SRP nr 2227 fràn 1386.

э) Jfr Вуз}: NG Indl. s. 69. 4) Fick Bezz. Beitr. 22: 53.
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namn äro för vanliga, för att man bär skulle kunna fásta nágot

afseende vid dem. Oek därtill kommer, att trädnamnet rönn

för öfrìgt ieke är säkert uppvisat i svenska sjönamn 1. Myeket

sannolikare är, att vi i namnet Rönmaren hafva ett fsv. ren

n. = isl. braun n. ’stengrund’, bvilket ingär i átskilliga fno.

gärdnamn2 samt möjligen ìifven i det fno. älfnamnet ‘ванна, 1111

30311031 Med all sannolikhet är 1 alla händelser soekennamnet

Rönö Og. bildat af detta ord. Soeknen kallas under senare

delen at' medeltiden Capella S:t Antonii in Ване“ ock är i all

mänhet ett bärgaktigt land, uppfyllt at' mera vidsträekta än böga

bärgklumparâ. Áfven Rönö eller Röne bärad, fsv. Rena. eller

Rene“, bestär till största delen af bärgiga. bygderï. IRönö

härad ligger bl. а. soeknen винища, är 1397 skrifven Ren

tunag. Marken i denna socken är särskilt stenig ock 1131115

ländig. I nordost tillstöter det vattendrag, som nu kallas Run

viken eller Ludgosjön; men â en karta (Sudermanl.) frän 1625 be

nämnes detta Röönwijken _ en form som med sitt dubbla ö starkt

bekräf'tar vär tydning. Det torde sälunda vara mer än sanno

likt, att en motsvarigbet till isl. hraun äfven funnits 1 Sverge.

Det má i detta sammanbang nämnas, att ordet i fno. äfven använts

om af stenar bìldade eller а1` stenar betäekta öar: utanför Lister

ock Jœderen äro nämligen öar belägna, som bära namnet Rau

nenl’. Att samma ord äfven kan Мёд. 1 Rönmaren, är sálunda

ganska möjligt: nägon slags vissllet i frägan kan jag ieke skañ'a.

Betydelsen vore dä densamma som i sjönamnen Gryten, Gry

tingen, Skärflàngen, Steningen o. s. v. Om sjön _ efter hvad

ofvan frambâllits som möjligt _ älst hetat 'Röninger, vore de

bäda senare namnen äfven med afseende pá bildningen att дёш

Íöra. Ljudutveeklingen vore analog med den i fsv. ‘Майнце

(3116111) till Ушице (se under вырыта). Samma ord kan

äfven föreligga i Rönfjärden (GS 5 О 29) Uppl.

Вбппагеп rönßnargn (Rönnarn GS 4 О 32), liten sjöi

Länna sn, Äkers hd Sdml. : Rönntorp, ванны-таю. ANamnet

är dertydigt. Det kan vara ett ‘нарыв : adj. relier (se Rön).

1) Jfr emellertìd Rònnevattnet (GS 2 V 35 Boh.).

2) Rygh NG Indl. s. 69. s) Hvarom se Будь NG 3: 355.

4) Tbam Link. S. 789. 5) Tham Link. s. 787.

6) Styiïe Un.2 s. 224. т) Tham Nyk. s. 231.

8) Styffe Unq s. 225. 9) Fr.2 under braun.
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bildat som sjönamnet Ljusnaren. Äfven kan till grund läggas

ett 'Bypnir : SV. ryd; Мг Rydnjön1 samt Hönningen. Slutligen

kan añedningen vara analogiskt uppkommen; ‘Кг (den вёл-115

gande) тиши-ем härför kunde gärdnamnet Bönntorp tala.

Rönllingen (Holmberg Boh. 3:18) Bro sn, Stângenäs hd

Boh. : Rönningen, af allmogen псина: Bunningen. Det är dock

osäkert, om айвой sädant sjönamn exìsterat. Sjön канав ä GS

2 V 34 Rönningevattnet ook af allmogen enligt uppgift Bun

ninge vatten, hvadan gärdnamnet synes vara det urs'prungliga.

Namnen böra т! sammanhällas med Bönningstjärn (GS__l V

33) Silleruds sn Vl'ml.; Уйдите Rönningtjärn (1 V 33) Arte

marks en_ Dalsl. : Rönningen; däremot inuehäller Rönninge

sjön (5 О 32) Täby su, Danderyds skeppsl. Uppl., det af ett

patronymicum bildade gärdnamnet Rönninge. Hit hör игуан

det bäcknamn, som förutsättes af det no. gärdnamnet Rydnings

bœkken, uttalat rônníngs-2. I Dalsl. ock Vrml. är ett азид

паша Rönningen ytterst тину; det förekommer t. ex. i Arte

marks su ett par gänger, Mo sn Dalsl., Sìlleruds, Svanskogs,

Kila шпаг Vrml., stnndom äfven i sammansättningar. Synner

ligen от: uppträder ‘áfven samma дай-анаши i vissa пашет af

Norgeß. Gärdnamnet innehäller naturligtvìs ett fsv. ’rypninger

щ ‘nyodling (i skog)’, fno. rubningr ш. ds.; 311- fsv. rypning

f. ’rödning, jordstycke som rödjes till odling, i skog upptagen

nyodling’ Södw.4 Af detta namn 'a'fo ей väl Rönningen (Rön

ningevattnet) som Bönningtjärn i Artemarks sn bildade. BádaI

sjöarna äro nämligen belägna vid gârdar med namnet защищен.

Sá är däremot ej Гане: med Rönningstjärn i Silleruds sn. Detta

namn (som шиш-Ищут ocksà kan betyda ’tj'árnet vid nyodlinged)

bör kanske därför betraktas som en i senate tid uppkommen ut

vidgning af ett шаге sjönamn ‘вытащен. Det har säkerligen

samma ursprung som det likalydande дал-апатии, alltsá ett Тег.

'nypningen I fl'äga 0m betydelsen Каппа jämföras de synuer

ligen nära. stâende Brñten, Bränningen, погашает, det förra

dessntom ett vauligt' gárdnamn.

1) Gs 1 ò 37,1v 36, 3 о 35:Ryd.

2) Будь NG 31353.

3) Se Rygh NG Indl. s. 72 samt i Reg.

4) .Ifr Kallßtenjus Sv. lm. XXI. 1: 78.
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Möjligt är ju för öfrigt, att äfveu sjönamnet Bönníngen i

Boh. är primärt i förhâllande till gärdnamnet, ihvilket fall

detta sanare visserligen formellt sett hade salnma ursprung som

de öfriga lìkalydande gàrdnamnen, men reellt sett ett annat än

dessa.

Nsv. Rönö, härads- ook sockennamn, se under Rönnmren.

11.-1181‘. Röönwljken, nu Rnnvlken, af fsv. ’ran (= isl.hra.un),

se under Rönmaren.

'Röri'ngen har sannolikt varit namnet pů. den sjö, som ä

GS 3 Ö 31 канав Röringsjön, strax söder om sjön Storgryten,

Snäfringe hd Vstml. Namnet är enligt min mening bildat af

fsv. sv. rör n. ‘метёт, rämärkd; jfr Grytingen, Steningen 0.s.v.

snmt Dösslingen, кипит. För den senare betydelsen erinras

äfven om Ráen ook där nnförda sjönamn. Samma ord ingâr'

väl i Rörsjön‘, Rörtjärn (GS 1 V 32). I visa fall kan man

dock äfven тёлка pá sv. rör (тез), till hvilket ord Nordlinder

SV. lm. VI. 3: 19 f`ór Rörträsket (Luleâ). Det till betydelsen

närstäende sv. rös, röse, fsv. rase, isl. 1111-еувй2 11. uppträder i

Rössjön (GS 2 О 39 : Rössnäs), Röstjärn (1 V 31).

l Rösimmen rösßsimïmen (тёща-оп) (Rö-Immen Fernow s. 14

[1773],__ Röimmen Dahl Carlsskoga Sochn [1779]3; Rösimmen

GS 2 О 32) Vìkers kapellfórs., Nora hd Vstml. De frân 1700

talet anförda namnformerna visa, att s i senate tid inträngt :

det beror pá invärkan frän Älgsimmen, med hvilken sjö Rö

simmen medelst en â stär i förbindelse. Венца ä, папайи

е11ег Älgsimsän, mâste i шаге tid ha hetat ima* :där den ut

t'aller i Svartälfven _ längt frän de bäda nämnda. sjöarna —

ligger nämligen gärden Immetorp. Hos ВАШ. kallas gärden

emellertid Imstorp : denna form ‘ár dock antingen felaktig eller

beroende pá invärkan fl'ân det namn, Älgsimsàn (Elg-), som

ВАШ. tillägger älfven. Här är däremot naturligtvis s fnllt

pâ sin plats, dá namnet betyder án fràn Älgsimmen, hvilket

ord hal' maskulint kön. Äns gamla namn afspeglas däremot

som nämnt i Immetorp, а1` fsv. ‘Ёшорогр. Ош betydelsen af

1)Gs3ó40,3039,1v382ggr,1v2.6,1036,sò

36,10 35, 5 С) 30.

2) I t. ex. fno. Rßyseimr Rygh NG IV. 1: 61.

a) Nomskogs ark. 2: 407.

4) = fno. älfnamnet Íma.; so Innneln.
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stammen îm- se under Immen. Första leden är sannolikt adj.

röd; se Böen.

Bössjön, se Bör-ingen.

Bövßrpen, se наиграл.

Saden, Stora о. Lilla, дудел, af allmogen uttalat saßen

(задев Hermelin 1818, GS 3 О 38) Fagerhults sn, Hanbörds hd

Klm. Sjön kallas äfven Sahultesjö. Vid densamma ligger

gården задавишь, af allmogen uttalat sadeshultt eller валим.

Denna växling synes vara gammal. Enligt Lex. 6: 1 benämnes

stället år 1540 впадин. Däremot skref sig den adliga ätten

Oxe, som på 1620- oek 1670-talen ägde gården, till Bryne ook

задавшим. Man kunde alltså uppställa två fsv. former ‘аванп

ock ‘зады, hvilka förhölle sig till hvarandra som t. ex. 'Beer

kir till 'Biærke, 'Ekir till 'Eke, 'Salvir till fno. ’SQIvi ш. fl.

(se afd. II). Enstafvighctsakcenten i den nu brukliga sjönamns

formen beror här som i så många andra fall på yngre förskjut

ning (se t. ex. ватт).

Om _ såsom sannolikt är - namnets d har gamla anor,

hör man erinra om det fsv. bäcknamnet Sadhebæo (SD 4: 716

fr. 1340), Sadhobækker (SD NS 2: 468 fr. 1412). Den enda

mig bekanta stam, till hvilken namnet kunde tänkas höra, är

den som ingår i germ. 'saöa- 'mätt' : isl. saör, got. saba, fsax.

sad, ty. satt o. s. v. Men det är svårt att förklara, huru en

sjö kunnat erhålla ett namn med en dylik betydelse. Någon

skulle kunna antaga, att germ. 'saöa- haft samma dubbelbety

delse шёл, full' som gr. arm-é; ock att namnet alltså vore att

uppfatta som Fallen, гильдию, Fyuen, Fyllingen. Men här

emot talar, att äfven de utomgermanska släktingarna till 'saôn

hafva betydelsen 'mätt o. d.'; jfr gr. áíönv, lat. вмиг, lit. sótis

'mättande'.

Emellertid har man också att öfverväga den (svaga)-möjlig

heten, att namnet snarare utgår från en form motsvarande den

första leden i det frán 1540 uppvisade валами, hvilken fort

sättes af uttalsformen Sahult. Kanske förutsätter första leden

i detta namn ett fsv. ’Sughi = sjönamuet Sagan. Med afseende

på. ljndutveeklingen jfr Bàfven : fsv. взвизг. I så fall har d

Sv. Iandam. XX. I. 33
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uppkommit pá grund af nâgon falsk etymologi eller 35.1- att be

пакта som en hypersvecism.

Sagan 1 (GS 2 V 35), mycket Шеи sjö i Härrestads

sn, Lane hd Boh. Namnet är tydligen oblik kasus af ett

fsv. ‘Загни jfr Sjörlamnen Edslan, Eldan, Muskan, (fsv.)

Soma, Styran, пыл-аи. Samma namn har УЗЫ äfven burits

af Sagsjön (GS 1 V 37) Lindome sn Hall. Att дыша sjö

haft ett enkelt namn, framgâr af namnet à den vid sjön be

lägna gärden Sagered (‹— äldre ‘Ванна-Р). Mera osäkert 111‘, om

namnet ä den bekanta. задан Vstlnl.2 bildats af summa stam.

Аи har nämligen i fsv. tid kallats Sœvustrember (: äldre вата)“,

ook häraf ar snarast Sag- en ombildning. Frân Norge ma slut

ligen anföras Sagkjernet". Jfr еще“ Saden (На-1187. анемии).

Namnet Sagan för jag utan tvekan till den germ. stam

вар, som ingär i fsv. введи, isl. saggia., fht. везен, lit. пакуй

o. s. v. ‘ваза’. Goda betydelseanalogier erbjuda fno. älfnamnet

Kvseöa (se under Kvännaren), fht. älfnamnet medemens (392)

о. s. v., nht. цап: ш. m., hvilket af vGrienberger MdIföG 19: 523

föres till got. шарит: ook öfversättes med ’die sprecherin’, ags.

bäeknamnet Twiteling, om detta enligt Middendorñ' Aeng. flurn.

s. 138 hör till neng. dial. to twittle ’to prate’, det galliska Нод

namnet шьёт (ty. Laber, fyra smä floder i Bajern), hvilket

egentligen är fem. till adj. ‘шьете ’pratsam' ook alltsä be

tyder ’die schwatzende, rauschende'5. För öfrigt hänvisas till

зги-шпицев, där ñtskilliga vattendragsnamn med likartad bety

delse omnämnas, ook till зацвел.

Salen.

1) начав (Salen Bureus Karts. 1625), Tuneld s. 132 [1741].

Lotter e. 1750, Linné Sk. resa ss. 31-32 [1751], Rog-berg o.

Ruda. s. 338 [1770], Hermelin 1809, GS 2 0 38-39; зашел

Arrhenius Dissert. geogr. de Smol. s. 43 [1719], Linué [1728]).

Stor sjö i Blädinge, Oja m. fl. s:nar, Kinnevalds hd Smàl.

1) Sjön var obekant för min ineddelnre fràn orten.

2) Om donna. ás naturbeskuñenhet se utförligt Lex. 6: 2.

8) Se under Säfvelängen.

4) Anfört af Rygh NG 3: 310.

5) Jfr Stokes hos Fick, 2: 239, Holder Айва". Sprachsch. 2: 113

f. samt d'Arbois de Juhainville Les prem. heb. de 1'Eur. 2: 280 ock

аш- citerad litteratnr.
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2) (Crælius s. 392 [1748?1774j). Af sammanhanget framgår

icke med bestämdhet, hvilken sjö som afses. Emellertid åsyftas

enligt min mening utan тащи den sjö, som s. 391 benämnas

Salsnasesjöen ock â GS 3 О 37 kallas Bysjön Gårveda sn,

Aspelands hd Klm. Vid sjön ligger gården заляпан. Denna,

kallas år 1337 Salsnæs (SD IV). Vi hafva sålunda här funnit

ett mycket gammalt belägg för sjöns nanm.

3) i sammansättningarna Ulf-, Upp-, Vass-sa1en(Vassalen).

Salen 1 har flaeka stränder samt en vid yta utan öar. Jag

antager som möjligt, att sjönamnet innehåller sv. fsv. sal m.,isl.

sal(r), fht. sal 0. s. v. Skulle det vara den vanliga betydelsen

'sal, stort rum' som ingingc i sjönamnet. vore detta snarast att

fatta som ett »jämförelsenamm af samma art som de på 16.1‘

den. Hvad Salen 1 beträffar, synes det mig dock sannolikare,

att den föreställning, som legat till grund för sjönamnet, varit

densamma som gifvit upphof till sjönamnen Toften, visten.

Ordet sal förekommer således här isamma betydelse af'vistelse

ort o. d.’, som det måste anses äga i en mängd andra nordiska

ortnamn, t. ex. sv. Sala, Uppsala, fno. Uppsalir o. s. и‘; jfr

got. saljan 7vistas, bo’. Skall emellertid denna tolkning utsträc

kas till Salen 2, mötas vi af den svårigheten, att det {видаю

namnet Salsnæs förutsätter en annan deklination af ordet sal

än den, som är uppvisad i de fnord. språken, där ordet böjes

som en i-stam, med gen. salar. Gen. sala kan emellertid för

klaras på två sätt. Antingen föreligger' här en synkopering af

‘заделав = fno. Salisnes (Rygh NG 15: 343) vid Зинаиде:

(jfr nedan), ock sjön har då. hetat Salir. Eller också finna

vi här ett spår af den s-stamsböjuing, som ursprungligentill

kom ordet sal ock som bl. a. ådagalägges af ordets genus

växling i fht. samt ags. formen saler3 (jfr got. gen. sg. nattsa

ock se under afd. II). Samma ord förekommer enl. Förstem. 2: 1213

äfven i fht. ortnamnet Selibach samt enl. Middendorff Aeng.

fiurn. s. 115 i ags. bäcknamn. Hit för jag äfven зашёл‘, Sal

1) Se Nor. Upps.-stud. s. 203, Nord. tidskr. 1899, s. 141; Rygh

NG Indl. s. 73.

2) Se närmare t. ex. Nor. Зри-Маги. sällsk. i Upps. förh. 1882-85

114.

s) Streitbenrg Urgerm. gramm. s. 259.

‘)Gs304o,1036,2vs4.
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шип (GS 2 V 32) samt hälst äfven Salungen. Nordlander

-Minnen s. 20 anför från Ångermanland Salsjön två. ggr: han

är emellertid snarast böjd att i detta ord spåra betydelsen ‘(пед

niskt) tämpel'. För sammanställning af sjönamnet Salen med

ordet sal talar äfven öfverensstämmelsen mellan sjönamnet Upp

salen ock det nord. ortnamnet Uppsala, Uppsalir. Hvilken

betydelsenyans af appellativet som förekommer i de olika sjö

namnen, kan numera ej för hvarje fall bestämmas: i Salen 1

ser jag dock som nämnt hälst betydelsen 'vistelseort, näjd m. m.'

Hit hör slutligen äfven soekennamnet Sal Vg., under medeltiden

skrifvet Salen ock Ball. Möjligt, men kanske mindre sannolikt

är, att sjönamnet Salen bör föras till det urgerm. {ан-вящей

те: 'salua-, som återfinnes i isl. sølr (af 'sQlr) 'blekguL gul

blek' pork. Suppl. II, no. sal 'blek, matt, oklar m. m.’ Ross,

ags. salu, gen. salwes, 'mörkfärgad, svart, вшить”, eng. sallow,

fht. salo, gen. нажмёт, шт. sar ds. Till detta ord ställer

Bugge-Rygh NG 15: 343 det namn 'Salir (eller '8al1~), som i

äldre tider burits af выпадает; jfr det nu försvunna gård

namnet нацелен. Hit föres äfven af' Middendorñ` Aeng. flurn.

s. 109 ags. fiodnamnet Salewearp samt af vGrienberger Монте.

19: 526 det i Steiermark förekommande flodnamnet Sölk ‹— fht.

запева (omkr. 1080). En svag form af samma adj. ingår efter

mitt förmenande äfven i no. fjordnamnet ‘вен/ей; jfr person

namnet вене“. Hit för jag också hälst de sv. sjönamnen Sal

jen, Baljan (dock mera osäkert) samt вашем, salvaren. Mera

osäkert är зашагав, hvilket väl snarast är aflett af sbst. sal.

För den händelse någon skulle anse det sannolikare, att Salen

1 innehåller adj. sal, må nämnas, att sjön icke har synnerligen

klart, men icke häller i framträdande grad grumligt eller mörkt

vatten.

Från här anförda namn böra skiljas en del med sal- be

gynnande fht. flodnamn, som sannolikt hafva keltiskt ursprung;

så t. ex. Saale (kelt. Sa1as)4. Vidare må nämnas, att det icke

1) Styffe Un.z s. 123, Höjer 2: 1376.

2) Будь Stud. s. 58.

5) Så Kock Ark. 10: 306 f. m. ñ.; jfr dock Lind Ark. 11:270.

4) Jfr Förstein. 2: 1213, Lohmeyer Herrigs Archiv 63: 369` Bre

mer Gerin. phil.2 3: 775 (ё 40); jfr äfven Lohmeyer DF s. 22, där

förf. åt flera söker vindicera germanskt ursprung.
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3у1103 vara tillräcklig grund för det antagandet, som möjligen

nägon skulle känna sig frestad att göra., att i vära häl'nämnda

vattendl'agsnamn 011 stam sal- ’vatten о. (1.’ inginge, hvilken

stode i añjudsförhällande till gi'. до; n. ’dalsänkning, träsk',

sskr. seras n. ’vatten, dam'; 311- fpreuss. salue ’rägnbäck’. Till

dessa 0rd hör flodnamnet sskr. Sárasvatî,avest. наг-030701111. forn

pers. Над-011110111. Slutligen meddelas, att den at' Hyltén-Cavallius

Vár. 0. vird. 1: 130 framsräuda hypotesen, enligt hvilken nam

net är besläktat med sv. dial. sel, sele ’lugnvatten mellan for

ваг’, är oantaglig, därför att detta 0rd med all sannolikhet ut

gâr frän en stam sil- (se Silen).

Salfvarell, se Snlvaren.

Fsv. Salgha, ánamn, se Saljen.

Saljen. ._

1) sa14jen med ~lr (Hermelin 1809, GS3O 37), ganska 3101- sjö

i Skirö 0. Stenbärga smar, Ostra. hd Smäl.:Sa1je. Frän Saljen

kommer saljeàn. Венца ä hette i i'sv. tid Salgha. Detta fram

gär ai' det är 1278 omnämnda Salghowirke?, hvarmed âsyftas

de för älfisket uppiörda hägnaderna ook fördämningarna (om

det i vissa dial. ännu lefvande ordet virke i denna betydelse

se under' Vir-ken, hvilket sjönamn dock själl't ieke är besläktat

med detsamma). »Sälje älfiske» omtalas oeksâ af Wieselgren

3: 209. Хата Saljen ligger gärden Salshult (sà 1571)в <- äldre

‘Salghshultî>

Vi se sâlunda, att sjönamnet utgär frän en fsv. stam 801311

ock —— att dömma nf akceuten — närmare bestämt frân en a

stam ‘801311101` elier möjligen ‘Sa.1(x)gher. Eftei' sjön har väl

än uppkallats; jf'r Alstran : Alstern samt ’Frìkal : Fryken. Om

namnen innehälla. synkoperade former at' ett adj. pá -ig, ug,

kunde i fräga om bildningen t. ex. Mnljen jämföras; se äfven

nedan.

Det adjektiv, frän hvilket värt sjönamn utgär, kan möjligen

vara en växelform ‘sa1(1`1)ug till ags. salwig. Detta 311- 011 111

bildning —- utan fórändring till betydelsen _ af germ. adj.

'salga, ags. sale, isl. 'seh` (= salr) 0. 3. v. (se om detta under

1) Ulilenbeek Et. wb. d. altind. Spr. s. 330.

2) Wieselgren 3: 209.

3) Forssell Sverige 1571, s. 186.
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Salen, hvilket dock lnöjligen själft ej hör dit) af samrna art

som t. ex. ags. мечт; : haso ’grä’, sskr. arbhaká : árbha- ‘Шеи’,

sanaká- : sana.- ’gammal’ о. s. v.1 Ags. вант; motsvaras möj

ligen al' запев. Formellt identiskt med Задел kunde sjönam

net Söljen vara (u~omljud); men detta bör ä. andra этап icke

skiljas frän Soljen, hvars o icke gärua kan âtergä pá ett fsv.

Q; jfl' t. ex. 91 -› öl. Pà ватта sätt kan вишен vara bildat

at' adj. яках; jf'r äfven Larjeu. Ett af ватта. grundord pâ

anuat её.“ uppkommet sjöuamn synes вытащен vara, ock {мг/8:11

vir : ugs. ванне, Saljen, Säljen = isl. nom. pr. Hçsvir : ags.

haswig. Färgadjektiv upptl'äda, som ofvan visats, умете: ofta

i vára sjöuamu.

Saljeän har en mycket stenig strömfâra. Мал kunde дёг

för шика sig, att namnet âsyftar deuna egenskap, ock erìura.

därom, att euligt Hotïory Gött. gel. anz. 1885, s. 24 isl. ван

(i VQluspá) har betydelsen ’steiniger boden’.

2) Se Säljeu.

Salstern, Stora o. Lina, sa14stern (Lutter c. 1750, Herme

lin 1810, Widegreu 1: 475 [1818], GS 2 О 34_3__O 34), icke

obetydliga sjöar i Nykyrka n1. fl. sznar, Aska hd Og. Af гни

í`ór tolkningen af detta наши är det förhállandet, att аббата

medelst en ä äro förbundna. med sjön Vänstern. Säsom ofta

annal's äl'o туй nürliggande sjöars namu bildnde pá enahanda

авт, jfl’ t. eX. Агнец ock “гиен, Grosken ock Западных, Kolsna

reu ock Tisuaren ш. il. Namnet torde böra föms till det under

Запел omnämnda fsv. adj. ‘вы, no. sal, аза. надо 0. s. v. Suf

ñxet tillhör väl sjönamueu sâsom задана: nàgon i de germ.

spräken produktiv adjektivisk atledning str_ är icke med sä

kerhet uppvisadf’.

Det bör doek päpekas, att мнет, salstern ock Vänstern

kunna inuehàlla nrgamla adjektiv af samma art som gr.

¿pág-repo; (: s-stammen Epo; u. ’bärg’), lat. ‘nemest(e)ro- i nemes

tr-înus (: s-stammen пешие ’lund'), jfr volsk.velestromß. Als

tern skulle dä höra till s-stammeu alis- ’al’, Затеи: till s

1) Шею dylika fall anföras hos Kluge Nom. stnmmb.._, ё 203 (s.

96), ё 206.

2) Jfr Kluge Nom. stamrnb.2 ё 216.

э) Om de grok. ock lat. bildningurna se Osthoff Etyrn. parerga

l: 243.
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stammen salis- ’sal' ock Vänstern till s-stammen vinis, jfr lat.

Venus; alltsä ieur. bildningar ales-ter-os, soles-ter-os ock (?)

venes-ter-os (311 isl. vinr м sv. vän).

Salullgell, Stora. o. Lilla., saßlugggen (wgl'ogom, 761 logon)

(Solungen Lotter 0. 1750; Salungen Fel'noW 3. 16 [1773], Her

melin 1808, GS 1 V 31) Mangskogs sn, Jösse hd Vrml. : Sal

ungen. Formen hos Ьоттвк 110101- 761 pá tryckfel. Om natur-en

se Cederström Vrml. fiskev. nr 1131, 1141: vattnet 61 särskilt i

Stora S. mycket klart. Namnet 61 011 afledning af en 316111361

af samma art som de likaledes västsvenska sjönamnen Gull»

ungen, Hällungen ock Kâlungen. Analogier synas alltsä. tala

för att äfven 1161- grundordet ä-r ett subst. Jag för det alltsä

till sv. fsv. sal, hvarom utförligare under Salen.

Fsv. ‘Snlvn, (numera försvunnet) änamn, se salvaron.

Salvare!! salsvarzn 1 (861761011 GS 4 O 32, SGU Aa 18:42;

ваш/6135611 Tham Nyk. s. 174), mycket liten sjö i Länna sn,

Ãkers hd Sdml.:Sa.1vartorp eller Salfvarstorp. Detta namn utgär

761 frän ett fsv. ‘8a.1vir, hvilket, säsom redan s. 53 ofvan antagits,

61 bildat af det under Saljen omnìimnda germ. färgadjektivet

'salgan no. 36.1, 885: 36,10 o. 3. v., liksom det mytiska namnet

isl. HQsvir uppkommit af germ. ’hasna- ’grä', isl. hQss (hQsvi),

ags. haso o. s. v. ’Salvir förhäller sig till ags. salwìg, Säljen

som 1193711- till age. haswig 361111111]111013016116111110189171

(se ofvan) som fsv. ‘3001-1111- (30 Burkern) till ‘Bjœrke (se вш

ken) = fsv. ‘Ekir (se шатен) : 'Eke (se Eken) 0. 3. 7. I frâga

om betydelsen jfr t. ех. Mörken, Svnrten. Ett gott stöd för denua

konstruktion {inner-__ jag i fsv. Saluo qvarn (SRP n1’ 2596 frán

1392), troligen i Ostra hd Smâl., livilket namn f`órutsätter ett

änamn ‘861762. Е11 färgadjektiv pá -ga- uppträder möjligen

äfven i sjönamnet Bjälfven. _ Knappast bör -varen 361011160

ställas med den i Bosvalen ingäende senare leden -va.1.

 

1) Sâ torde den nàgot dunkle uttalsuppgif-t, som komlnit mig till

1161166, snarast böra tydas.

2) Däremot förutsätter fsv. gárdnumnet Salvathorp (SRP nr 3029),

nu Salvetorp Hogsiads 311 Og., säkorligen det garnla fsv. personnamnet

Salve. Garden är visserligen belägen vid en liten à, mcn denne. har

knnppast burit ett själfständigt namn, ock för öfrigt bade man, om

gàrdnamnet inneháller ett ânamn, snarast väntat sig ett fsv. 'Salvo

thorp.
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Snndören eansdößren? (GS 2 Ö 39), delvis iuom Härlunda

sn, Allbo hd Эта]. Första leden i namnet liksom i вшивая],

namu à en u'ára sjöu belägeu gärd, är sv. sand, fsv. sander,

isl. ваши, ty. sand о. s. v., hvilket ord äfven iugár i fóljande

Sjölmmu: Sansken, ранцев samt задавив‘, Sannsjön (GS 3 О

39), Sandasjön (6 O 3l), Sandesjön (1 V 36), Sanneajön (2 V

34 : Sanne), затащат”, n0. Sendungen (Buskerud 2 ggf, Kri«

stiansaud l gg); jt'r fsv. soekeunamnet Sandsio, uu Bandsjö

Smâl.; samt vidare бананом-па, nu uttorkade vatteusnmlingar

söder om Genevadsän Hall. (SGU Ab 12: Sandhemssjön

(GS 1 O 36) : Sandhem, Sandhultssjön (4 О 38) : sandnun,

Bandvikssjön (2 V 34) о. s. v. Om seuare leden se ören. Nam

net Sandören pâminuer till bildning ock betydelse ganskn

mycket om Örmalmen. Jfr för öfrigt Gryten, Malen, Malmen,

Stenlngen 0. s. v.

sangen, Se зацвел.

„ Snnsken ssnßsken2l (_Sonsken Hermelin 1808; sandsken GS

1 O 36) Ods su, Gäsenes hd Vg. : Sannum (<’Sandhem = fsv.

Задает), ssffdakfs. Om jordmâuen i sockucn ушат Lind

skog 5: 373, att den bestär af mager sandmylla, sand ock шуб!

jord, som har bärg, grus eller ñygsand till grund ock det pá

mäuga вишен pá mindre än 1/4-dels alns djup. Det är tydligt,

att uamnet 'zii' bildat med витке: sk af sv. sand, hvarom se

Snndör-en. Det hos HERMELIN uppträdande Sonsken inneháller

den (Нашивка bit'ormen залп. Añedningen är densamma som

i пашней à den närliggaude sjön Grosken samt väl ocksài

västgötanamnet этакая.

Sarfven.

1) (GS 2 V 35), ytterst Шеи vattensamliug i B'ái've o. Буге

вшаг, Lane hd Boh., numera ‘Ш alldeles försvunneu. ._

2) af' литовец uttalat saßx-ven2 (alltsà med а) (GS 3 O 33),

mindre sjö i Svännevads su, Skyllersta hd Nke. ISGU Aa

63: 82 kallas sjön Stom Загнал, hvadan antagligeu äfven nâgon

1)Gs2ò40,10393ggf,3039=sanasjo,1vas,10

3s : sandakfs, 3 O 3s, 2 ggf, 1 v 37 3 ggf, 2 0 37 : ssnasjo,

4 О 37,1 гав 2 ggf, 3 ò 36, 4 О вв:зв.п‹1пав,з 035,2 v 34,

2 0 34 : sanasjo, 2 v 33, 2 v 32,1 O 31, 2 ò 312 ggf.

2) Gs 1 v 32 2 ggr, 3 Ó 31 2 ggr : задачах—п.
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mindre sjö med samma паша fordom förekommit: mer äu en

sà benämnd sjö var doek ieke bekant för min meddelare.

Det torde vara salmolikast, att i dessa sjönamn fisknamnet

ван‘ ingár. Har benämningen afseende därpä, att i sjöarna sari'

förekommer eller förekommit, bör den betraktas som ett slags

elliptisk bildning at' ett Sarfsjön. Detta namn Förekommer för
löfrigt i Närke (se GS 2 O 33); dessutom ватты—ц 2 ggr ook

зад-{чашам 1 gg i Vrml. (se GS 1 V 32). Alla dessa sjöar

ligga inom det omräde, där sarfven i värt land uppträderl.

Namnet vore alltsâ. af samma art som Kvidden, витает ock

Щеп, шике: senate наши bevisligen utgär frän ett fsv.Aaa.1si¢.

Med fsv. (fno.) sjönamnet виц— är däremot {этапами motsatt:

denna i Ниц]. belägna sjö канав nu Síksjön (se Modin Sv. lm.

XIX. 2: 43). Beträlïande затеи 2 bör framhällas, att i dess

närbet en sjö är belägen, bvars паша likaledes inueháller ett

djurnamn, nämligen Igeln. Om üsknamn säsom ingäende isv.

sjönamn se för öfrigt under Asplůngen.

Osannolikt й: däremot, att namnet bör ställas till den stam,

som föreligger i Ш. flodnamnen выжив, Saravi, багета, nht.

die Saar (billed till Mosely.

Saxen. __

1) sak4sen l. enligt annali uppgil't sakläsen2 3 (GS 2 О 32)

Nora sn o. bärgsl. Vstml. : Saxhagen, Saxholmen.

2) i Vrml. : выдави (sált'sp), i Vstml. :'sakßsen2 (Змий)

(Tuneld s. 197 [1741]` Lotter e. 1750, GS 2 O 31), lâng sjö i

Färnebo sn, Filipstads bärgsl. Vrml., ock Hället'ors sn, Сгус

hytte bärgsl. Vstml. : Saxhyttan, âr 1620 skrifvet зажимал,

—11у’с1:ац*. En ättondels mil {тёщи sjön ligger det branta ock

böga bärget Saxeknut eller Knutshöjden. Frän sjön kommer

Saxân, som utfaller i sjön Torrvarpen.

1) Om hans spridning se Lundberg Sv. insjöñskarnas utbredning

s. 35. Min meddelare ansůg det sannolikt, att den förekommer i sjön

Sarfvcn i Svännevads sn. 1 Sarftjärn Fryksände sn, Ó. Fryksdals lid

Vrml., ñnnes den пишете. ieke; se Cederström Vrml. Íiskev. nr 871.

í’) Ли‘ Förstcm. 2: 1223.

3) Summe meddelnre uppgifver äfven uttalet g'rekßken2 gentemot

det förut under Grecken таща grek4ken (= »teoken»), hvilket sanare

otvetydiga meddelande härledcr sig irán summa källa som det om

затеет: ofvnn.

'1) Norask. ark. 2: 732.
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I Dalarna fìnnes en sjö med ватта namn i Grytnäs su:

вальс, en annan (uttal натри) i Söderbärke pá gränsen till

Västant'ors sn Vstml. (GS 3 О 30); dessutom bäres пашней af

en vik af sjön Barken. Saxsjön är namnet pá en sjö i Gun

nm'ps sn Hall. (1_ V 38). En likabenämnd sàdan ñnnes i Во

sebo sn Smäl. (1 О 37). 1 VGL IV omnämnes en Saxsior, hvnr~

med dock snarast äsyftas den sjö, som nu kallas Asbrunnen

(ook äl' belägen i nììrheten af' Saxsjön); se d. о. Samma stam

Явь-5.1- i ввёл: i НЭП}, saxäifven i Jtl., заметен Namdalen

Еде. En älf'namnsstam sax- uppträder äfven i Ílera osammau

ватта no. gärdnamnl. Frän Tyskland má anfo'l'as de fht. nam

nen Baxaha, Sahsbach 0. s. ‘к’, frän England ags. seaxa

brócß.

De flästa ofvannämnda svenska sjözn' 'ha mer eller mindre

bärgiga omgif'ningar, särskilt är detta fallet med Saxen 1 ock

2, vid Saxsjön i Hall. är efter kartan att dömma en bärgshöjd

bel'zìgen. Det synes mig vara вашем, att här ett gammalt ord

för ’sten, klippa’ l. dyl. ingâr, motsvarande lat. saxum ’klippa'~

Samma betydelse tillägger FöRs'rEMANN ordet i de nyss anf`órda

tyska ortnamnen. I fräga om betydelseutvecklingen af Гм‘. sax

(= isl.) п. ’stor кии‘, kort svärd', fht. sahs ds.4 erinras om sv.

hammare, ty. hammer о. S. v., hvilket 'áfvenledes älst betytt

'sten' ock som i denna betydelse f`órekommer i en mängd nor

(Пека ortnarnn, äfven nágra sjönnmn (se Orhammnren). Samma

gamla betydelse af oi'det sax Нина vi äfven i skä. gärdnamnet

Gladsax (1427)5, pâ en höjd norr om Tommarpsän i Järestads

hd. Ош uttalet af Saxen 2, sädant det uppträder i Vstml., är

det älsta, ha vi att utgä frân ett ’Saxe, hvilket pä modernt

sprâk bör ätergifvas med ’Sax, Bärgsjön’. Задел (med икс. 2)

: Sáxen (med ako. 1) = Gry`ten (med пне. 2) : Grŕten (икс. 1).

Jfr l'ör öfrigt i fräga om bildning ock betydelse Fjällen,liinnen.

Slutligen má nämnas, att det skänska ânamnet Saxàn

(: Saxtorp) snai-ast har en annan upprinnelse. Ан utgöres

nämligen al' туй grenar, ook пашней kan därför tolkas som ett

1) Se Rygh NG IV. 1: 86, 224, 15: 340.

2) Se Förstem. 2: 1206.

s) Middeudorfi Aeng. Ниш. s. 116 : аде. seax n. ’klippa'.

4) Jfr dock Much ZfdA 42: 57.

r’) Styife Un.2 в. 68.
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s. k. jämförelsenamn af sv. sax, isl. вех 11. pl. ’schere', alltsà

af samma slag som t. ex. sjönamnen Каштан, Kedjen, ищем,

Ksxlan, пускам. Äfvenledes päpekar jag, att Saxsjön i Hall.

synes bestâ af tvä smâ, medelst en liten â förenade vattensam

lingar, hvilka te sig som öglorna i en sax; _f_iock tror jag ej,

att namnet direkt 'sir bildat at' detta ord. Afven det norska

vattendragsnamnet Sax- âir Rygh NG 15: 340 böjd att snarast

törklara pá samma sätt. __

Segen .ie-‘gen (Gs 3 0 38, SGU АЬ 15:9),111е11 sjö iÃseda

sn, Uppvidinge hd Smäl. Af sjönamnet är sannolikt namnet ä

den gamla gârden Sissehult bildat, 5.1- 1623 skrifvet впавшим.

Segen förutsätter väl ett fsv. ‘Sîgh-, innehàllande svaga rot

stadiet till sv. dial. siga ’glida ned 0. d., ваша framrinna,

sila sig fram, om mi'ndre vattendrag”, fsv. sîgha, isl. siga. ’sjunka,

falla; sippra' о. 5. v.; jfl' sv. dial. ‘айва, ’rägnmoln’, motsval'ande

en isl. stam seg, alltsä med 5. k. 11.-011113110’. Namnet bör sam

manhällas med заведи Oxie hd Ská. En motsvarande älfnamns

stam innehâlles äfven i 110. Segedal (Rygh Elven. s. 208, där

äfven vârt sjönamn omtalas). Ett fno. sig n. ’lidet,sagteflydende

vandlßb’ anser Будь NG 1: 313 [шипа ingâ i no. gàrdnamnet

Mossig. Hit hör väl ocksä det fht. Sigibaeh, anfört af Förstem.

2:1264; fht. tlodnamnet Siga., nu die Sieg, biñod till Rhen är

dìiremot möjligen keltiskt. Samma ieu. l'ot sîk äteriinnes i gr.

inqui; ’fuktighet’, fslav. sîcati ’mingel‘e’ o. s. v.3

Selàngen seßlogggen, vanligen skrit'vet Sidlñngen (выпо

langer i Sidholangsœnda SD 6:.108 fr. 1349; Sidelangen HSI-I

29: 76 [1603], Sidlângen GS 3 О 39), läng ook smal sjöiLänga

sjö sn, Konga hd Smâl. : Sidlandsmàla. (GS 3 О 39), för Sid

1an(g)smâ.1a. af 'Sidholangsmâla.. Samma. sjö äsyftas säkerligen

äfven med den i HSH 29: 57 (1554) отшибе Langesijde siöö.

Sjönamnet Sidholanger är bildat som fsv. 'Aspolanger, ‘везти

langer, Visulanger nek ‘Amolanger, i hvilka, som 11311- visats,

de fsv. älfnamnen Aspa, Sœva., Visa. nek Ama ingâ4. Pâ ватта

sätt har man i värt namn att utgâ frän ett ält'namn 'Sîdha,

1) Hyltén-Cnvallius Чёт. о. vird. 1: 102.

2) Närmnre hos Hellqu. Ark. 7: 54.

3) Fht. gisig ’sjö, стаей’ föres däremot vanligen till got. saiws

(‹— 'sai5wí).

4) Se Slifve, Vese- ось Ãmmelñngen.
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formellt identiskt med det Sida, som af Rogberg о. Ruda s. 397

(1770) omnämues frâu- Магнитуда sn, Sunuerbo hd Smâl. Nam

не: är bildat af {эк adj. варе:- ’sid, längt nedhängandd, isl.

siör (hvilket fóreligger substantiverat i sv. sida, isl. sida), sv.

dial. si(d) ’vid, Stor; sank, lügt Параде’, ags. sid ’vid, stor'.

Dà mig veterligen ingen вёл-акт betydande älf stär i f`órbiu

delse med sjön, har man snarast att utgä frän den nämnda

betydelsen ‘заик, lâgt Издание’, hvilkeu t. ех. uppträder i Skáne

ock Danmark samt Шуе!) iugär i afledningcn вид. f. ’vatten

sjukt Ställe, sank ort, Щеп däld’ (<- urgerm. ’siöiöö), bl. a.före

kommzmde i Smäl. Nnmnct Langesiide siöö bör i эй Га" tolkas

som Lange Siposia, d. v. s. (än) Sidans lângsjöl, hvilket gîfver

alldeles ватта mening som fsv. Sidholanger.

Венца härleduing al' dessu vattendragsnamn styrkes af dem

andra sjönanm. Sá firmes i Bodsjö su Jtl. en sjö Sidsjön, "id

hvilken byn Sidsjö äl- belägen; det sanare namnet skrifves är

1437 Sijdsio. [Лап tvifvel гита: löres namnet af Nordlander

Sv. forum-för. tidskr. 9: 303 till det nämuda fsv. adj. ацтек;

meu Íörf. är тешат, om det är betydelsen ’lägt liggande’ eller

’läng' som ingär. Med ватта adj. äro enligt mitt fórmenande

‘zifven Sisjön (GS 4 Ö 31 Vstml.) ock Sitjärn (1 V 32 Vrml.)

bildade. Slutligen erinras om det isl. шутка äll'namnet Siô

(Grimmismál)2. — Om senare leden se Längen.

SibriSSell sibris4sen (Sigbristen Holmberg Boh. 2: 245 [1845];

sibriesjön GS 2 V 34) Nafverstads sn, Bullarens hd Boh. Om

jag skulle väga en gissnìng om härledningen at' detta Damn,

hvars äldre former äro mig obekanta, ville Зад i detsamma

spâra en sammansättning med kvinnonamnet завы-1: ock sjön,

пупке: 0rd upptr'zìder under formen -sen i t. ex. sjönamneu

Alsen, Ps1-sen, Ramsen оси andra, alltsů rspr. ‘Sigbritssjöm

зашит i Уйма-а Sverge иго dylika пат" pá mindre sjöar ook

tjärn mycket vanliga; se вёл-шаге Jnnhůksen ook därunder ан

l'öl'da. sjönamn, till маню kunna läggas, med speciellt afseende

t`ást vid nu ifràgavarande sjöunmn: Jungfrutjärn (GS 1 О 31 VHDL),

1) Jfr fsv. затирают: Sœva. (se Запел).

2) De i Grimm. förekommande floduamnen bero dock möjligen p51.

invärkan {гад Mnrtiauus Cnpellas skrìft De nil/)his Phila/agire et 11!”—

furíi; se Fulk Азы-Ь. Oldk. 1891, s. 280 f.
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Käringevattnet (2 V 33 Boh). Den hos HoLMBEsG förekom

mande formen Sigbristen beror i эй. fall pá nůgon slugs etymo

logiserande ombildning.

Fsv. ’Sidholange1', nsv. Sidlàngen, se Selängen.

Slgbl'istell, Se Зил-Ввел.

. Siksjön o. d., se Asplàngen ook Зап-пел (slum). Jfr härtill

dock äfven Будь Elven. s. ‘210.

Silell, тата ook быть, 5141911 1 (Sille 15822; Silleren Bu

rens karta 1625, Sillern Blaeu 2: mellan 29-30 [1663; ä ett

aftryck af Burei Капа лютым]; einen Lotter e. 1750, Sv. lm.

II. 6: 16; впал Fernow s. 306 [1773], Lignell Dal 1: 106, GS 1

V 32, Höjer karta; Silerna (pl.) Tuneld [II] 5: 123 [1790]), этом

sjöar i Silbodals ook Silleruds ш. fl. s:nar, Nordmarks hd Vrml.,

samt Värviks m. fl. smar, Vedbo hd Dalsl. : Sillegàrdsed. Samma

stam, son: ingär i sjönamnet, äterfìnnes i de báda. förstnììmuda

sockennamnen. Silbodal skrifves àl' 1540 säsom nu, men âr

1396 Silbyrdhœdals. Sillerud har âr 1383 formen шпинат,

är 1571 Sillarudf'. Detta senal'e namn förutsätter ett sjönamn fsv.

Bille, alltsâ samma form som faktiskt äl' uppvisad fran 1582.

För samma form talal' i sin män ì'tfven gärdsnamnet Sille

gârdsed (öster om Västra Silen). Längt l npptr'áder äfven i de

älst belagda formerna af sjönamnet. Däremot visar den fsv.

formen Silbyrdhœdal pů en form med enkelt l. Emellertid kan

mycket väl sil i detta namn аута. pá den ganska betydligafràn

norr kommande ook i Västra Silen infallande â, vid hvilken

Silbodals куп-1:9. är belägens. Det 311- ju ytterst шину, at:

namnen pâ. älfvar äro etymologiskt besläktade med namnen à

de sjöar, med hvilka de stà i förbindelse, ehuru de то pá olika

sätt bildade ook stundom t. o. m. stà i ailjudsförhällande till

hvarandra. Hvad mellanleden i Silbyrdhœdal betyder, kan jag

ej bestämt säga (ett förslag till tolkning finnes under Bullaren).

Нити som hälst anser jag det osannolikt, att formen 811611,80111

nu användes, är nâgon gammal sidoform till Billen, Sìllern. Den

beror snarai'e pä en relativt ung folketymologisk ombildning af

1) Sá, om jag rätt {мы min meddelares uppgift.

2) Lignen Dal 1: 23. 5) styffe Un., в. 148.

‘1) Styffe Un.2 s. 151.

E’) Forssell Sverige 1571, s. 108.

6) Se närmare under Sillllgell.
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det ваши smeg-)11. Till hvilket ord'anslutning ägt rum, är ej

lätt att bestämt айда. En meddelare frän orten anser, att namnet

Silen syftar pä en af sjöarnas tránga utlopp, där vattnet lik

вот silar ut. Lignell Dal 1: 106 ser i detsamma en bildning

af dialektordet sil ’siklöja’. För häl'ledningen af de шаге for

merna Si11e(r)n hänvisar jag till Sillen, (Шт andra af stammen

sil- Штабе nordiska vattendragsnamn behandlas. __

Silfköparell__ si13vëö2parn (Höjer 1: 348, GS 4 О 31) Sala

landsfórsamling, Ofver-Tjurbo hd Vstml.; al' Hermelin 1800 kal

lad Silfköpardammen. Sjön hal' ett dystert ock ödsligt ut

seende (Lex. 6: 9). Den sammanhänger med Qlof Jona dam,

frân bvilken den endast är skild genom nägra holmar ock en

vall, pá hvilken landsvägen gär fram. Bäda sjöarna äro helt

ook hället bildade депеш konst medelst den stora ock höga

dammen vid södra äudan af Olof `10113 dam. »Möjligtvis kunde»

_ menar Gumœlius i SGU Aa 26: 17, frän hvilken dessa upp

gifter hämtats — »en Шеи sjö fordom hafva funnits i sydligaste

delen af denna sìstnämnda», men dâ. bade ванной!“ dess namn

gifvit паша ät sjön. Bäda namnen äro tydligen af ganska

tillfälligt Ursprung. Det hvarom här närmast är frâga inne

lîäller fsv. втираю m. ’silfveruppköpare’, afSödw. aníört frän

Dipl. dalek.; jfr Lars, konungs Söllñîköpare vid Sala, anfört i

G. I:s reg. 16:46 о. s. v. (se reg). Naturligtvis har лапше:

afseende pá den i närheten belägna silfvergrufvan. Enklast är

väl att antaga, det nägon sìlfveruppköpare omkommit i den

samma. Med af'seende pá bildning ock ursprung vore sjönam

nen Märrsprängaren, .Ryttarem вшиты-ед, svarfvarenœ) 11211‘

mast jämförliga; ánnu närmare моде Kolbrännaren, om “ärk

ligen detta пашп uppkommit эй, som i тянет slut antydes.

Formen hos HERMELIN visar snarast pá att namnet uppkommit

genoux en senate ellips, jfr Ãlen af Aalsia о. s. v. samt Sllingen.

Silingen sìßlìgen2 (GS 4 О 33) Flens sn, Villâttinge hd,

ock Sköldinge sn, Oppunda. hd Sdml. : sinnge, sä skrifvet 1399 1.

Sjönamnet är sannolikt bildat af gärdnamnet, snarast депеш

ellips af' 'Silingesjöm jfl' Шайка-11, Gnabbnrpen, Tnringen, Yddin

gen о. s. v.

1) SRP nr 3039. Om gůrdnamnet se för öfrigt Hollqu. Sv. ortn.

pá -inge s. 121.
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Förhällandet kunde dock möjligen vara omvänt, i hvilket'I

fall Sìlinge vore att bedömma som t. ex. Gyeinge af forsnamnet

Gysingen о. а. exempel anf`órda af Hellqu. Sv. ortn. pá -inge

s. 247 f. Sjönamnet hörde dä till den under Sillen behandlade

stammen ook utginge kanske n'ármast frän ett ânamn ’Sila (den

à som törbinder Silingen ook Lillsjön?), pá ватта sätt som 836

namnet Rämmingen внеш af en ânamnsstam Bœm- ook мёда

lingen Нац]. at' det gamla namnet â. Mittän; jfr fht. fiodnam

net Simba,1 ook hvad som under Silen anföres om ortnamnet

Silbodal. Denna möjlighet anser дав‘ dock mycket svag ook

har därför i ofvan citel'ade afhandlìng ej upptagit namnet Si

linge bland de namn pá inge, som jag anser innehälla vatten

dragsnamn. ._

Silken si14ken (süßen) (Hermelin 1803, GS 2 О 31) Hälle

fors sn, Grythytte Шёл-531. Vstml. : Silken. Sjön канав ä. Höjers

karta Silksjön. I alla händelser är bär den osammansatta for

men älst; jfr no. Silkebœkken af ett äldre enkelt namn. Nam

net sammanställes af Будь NG 3: 304 med det no. älfnamnet

Silke.; jfr äfven a. arb. 1: 161, 3: 315. Det innehäller, säsom

äfven Будь Elven. в. 211 förmenar, den under Sillen behand

lade vattendragsstnmmen si1. Med afseende pä. det i sjönamn

vanliga Suffìxet k erinras ош Järken, Bänken, Tjurken, Örken2.

(Зак-апатией Silken är i fräga om bildningen att jämställa med
gàrdnamnen Читал, Kväggen 0. d. ч

Ã GS 2 О 31 upptages frän samma. socken äfven ett нише

silkeadam nära Ofl'e Sät'sjön; möjligen tyder detta наши därpä,

att sjön i шаге tider har канате 'silkir, hvilket väl snarast

vore att fatta som añett af ett änamn ‘вика, benämning pá den

à, vid hvilken Silkesdam ё: bel'ágen. Ем: fsv. ‘8111111- synes

гида i Silkisholmen (SD 3: 177 fr. 1314), gränsmärke mellan

Gästrikland 00k Tiundaland. Möjligen har alltsâ äf'ven Silken

trots akcenten haft дыша form.

Sillen.

1) si141en (sílan) l. oftast si14n (»Sill’n») (Sudermanl. [kann]

1625, B_laeU 2: 21 [1663], Типе1‹1 s. 58 [1741]3 Hel'melin 1802,

GS 5 О 33), läng, smal sjö i Vàrdìnge sn, Oknebo hd, Tors

1) Förstem. 2: 1265.

2) И: äfven sv. dial. Silks. v. ’sippra, stills Нута fram o. d.'
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маете sn, Rönö hd, ook Frustunn sn, вага hd Sdml. : sine vid

sjöns sydöstra ände, under formen впав omnämnt àr 1400 (SRP

nr 3092). Detta gärdnamn synes förhälla sig till Siller som

Nömme till Nömmen ook еще till Башен. Om sjön har för öfrigt

meddelats, att den har bärgiga str'ánder _ dock att dömma af

kartan icke öfverallt _ ock djupt vatten, som Шт: uppröres. Af

sjön har Silleskogen Шт: пашп1.

2) шаге namn pá Silen; se d. о.

I detta samnlanhang erinrns äfven om Sillersjön (GS 2 O

34), siusjön (3 О 36 Horns su Og., 1 V 33 Dalsl.), sineàn (se

under Sillhöfden). Slntligen má nämnas, att vid sjön Hunn en

gärd Sillesjö är belägen, Штате namn tyder pá att äfven sjön

haft en motsvarande benämning.

Hvad bärledningen at' namnet Sillen 1 beträffar, Гана;

detta af mânga i orten som best. formen af fìsknamnet sill,

alltsâ som ett `3ёлпШгеПзепшпп‚ som har afseende pâ sjöns form.

Den norra ändan antages vara sillhufvudet. Emellertid faller

donna etymologi redun pá den omständigheten, att sjön ìir all

deles för этот, för att dess form i hela sin utsträckning Каппа:

blifva. bestämmande för namngifningen: för dem, som först

кана: sjön för sillen eller ett däremot svarande fsv. eller »ur

nordiskt» namn, hai' icke den silliknande form kunnat framträdn,

som sjön, pá karten betraktnd, onekligen kan anses äga. Af

summa anledning mäste man äfven afvisa en dylik härledning

af Sillen 2. Äfven detta пашп har, sásom ofvan отмыв,

blifvit folketymologiskt omtytt. För namnen ä bâda sjöarna

har emellertid en betydligt rimligare förklaring redan {штатив

i tryck. Sillen 1 föres af Bergström Sdml. ortnamn s. 2 till sv.

sil n. ’lugnvatten mellan forsal". Hit ställes af rär готам:

fulle ortnamnsforskare Nordlnndel'2 äfven det ИШЬ-давка sjö

namnet Sillen. Utom det nämnda sbst. sil, som motsvaras af

ett i no. gärdnamn uppträdande fno. sil“, firmes i sv. dial. äfven

ett likbetydande silder n.; jfr v. sillra ‘ваша framrinna', no.

знаю ’en mycket Щеп bäck", sel adj. ’lugnt ock ваша rin

1) Sâ. roden Вани. Sv. rikes hist. 1:93, (Шт namnet härledes sf

»8113, skilja шаги».

2) Om sil ook sel i norrländska опиши, Sv. im. II. 6: 16.

8) Alltsů icke sil, som Риз untager. Jfr Rygh NG Indi. s. 74.

4) лг Rygh NG 15: 236.
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nande’ о. s. v. Stammeu har af Rz s. 564 ock Nordlander auf.

arb. s. 19 med тата förts till got. anasilan ’vara сует’, lut.

silere ’tiga.’ о. s. v. Däremot hör icke sv. v. sila ‘Нил-ею o. d.’,

sbst. sil till denna stam: dessu отд kan man icke skilja frän

den i fht. sîhan (ty. seihen) ock isl. sia ’sila’ ingäende roten.

Für öfrigt afstâr jag ifräu att närmare inläta mig pä de bäda

sjönamuens bildning; folketymologien har antagligen redan tìdigt

spelat in, ock det blir till Í`óljd häraf myeket vauskligt att yttl'a

sig om dessas äldre former. I alla häudelser tycks,säsom under

Silen visats, Sillen 2 i fsv. tid ha hetat ‘Sille; jfr fsv. Silla

rudh. Hvad Sìllen 1 beträffar, pekar den fsv. gärdnamusfol'

men Silde suarast häu pá en stam высь. Föreligger bär summa

afledning som i (fsv.) Fyghpir, Nöfden (Dalal'na), Ygden,

òfden?

Till stammen sil- ’vara Iugn, tyst 0. (1.’ höra väl utom de

ofvnnnämnda Siller, Sillsjön äfven sjönamnen Silingen, Silken,

Sillhöfden. Med samrna stam förbiuder vGrRIENlaERGle:R1 äfven

det fht. tloduamnet Silaha. ’die Sihl’ samt nägra andra fht. ort

namu. Hit fóres vidarc at' Rz s. 564 sjönamuet Siljan i Dalarua,

hvilket enligt samme flirf. har formerna Silìn 111. best., ack.

Silän, dat. Siläm. Emellertid má nämuns, att i Dipl. dalek.

1: 305 sjön канав silghissiö (Sylghessya), hvilken form egeut

ligen ej talar för _ om den ocksä ej omöjliggör  deu af Вши

föreslagua etymologien. I detta sammanhang má äfveu anföras

det i Dalsl. förekommande sjöuamnet видении (GS 1 V 33).

I frâga om betydelsen ’Iugn, туп’ má jämíöras Lygueru ock (1111

ап1`бп1а analogici“,

Sillern, se sneu ock sulen 2. __

Sillhöfden silalhövîden (GS 3 O 40) Sillhöfdn su, Medel

stads hd Blek. : Sillhöfda. Socknen har f`órst pä 1840-talet

ntbrutits ur Fridlefsstad ook har fâtt namn el'ter gârden Sill

höfda. Sjönamuet betyder egentligeu ’hufvudet eller spetsen

af Silleàn’, ett numera mindre brukligt namn ä den stom ä,

som mellan Вон-Шла ock Sill(e)torp utfaller i Saltsjöu. Den

канав numera bl. а. Bubbetorps-ân ock Silletorpsàn. Det

1) Sitzungsber. d. k. akad. d. wissenscli., phil.hist. c1. CXLII

(Wien 1900) s. 23.

Sr. Iandrm. XX. l. 34
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senare namnet har den erhállìt efter byn Si11(e)torp i Lösens

sn, hvars namn själl't 'ár bildat af det gnmla namnet à Silleàn.

Af samma ànamn har äfven Sillebro, som gár öfver än vid

Silltorp, uppkommit. Detta nämnes enl. Lex. 6:79 1111436.

Pà alldeles analogt sätt hal' лапше: à dennärliggande sjöu

Nutterhöfden uppstätt; jfr Nättrabyän. Se For öfrigt £1-, Fun.,

Ljuster- ock svarthöfden, de bâdn senare äfvenledes i Blek.`

samt тёмен, där fbt. motsvarigheter till denna användning al'

ordet hufvud anföras (säsom кшепьаьпев попы: o. d). 0m

härledningen af stammen Sill- se Sillen.

Sillůngen siloglgen 1 (enl. uppgift), ett (шпат: пашп ä sjönV

Sillhöfden; se ofvan. __

Simlůngen simßlogzgen (GS 1 О 39), láng ock smal sjö i

Breareds sn, Tönuersjö hd Hall. Upplysningar om sjöns natur

förekomma. hos Fr. Ström Folket i Simlängsdalen (1903), sär

skilt s. 13.

__ Samma stam sim- 1115111- е11ег synes ingä i Simsjön 1) GS

1 О 37, i Läughems ock Ullasjö smar, Kinds hd Vg. : вычте

kvarn ook Simmebärg, hvarom utt'örligare nedau; 2) GS__1035,

i Vämbs m. il. sznar Vg. : Simsjö; 3) GS 5 О 33, ше11ап 0knebo

ock Hölebo hzder Sdml. : Simsjö, alla tre tämligen lángsträekta.

Hit hör kanske ocksä ä.nsv. Sijmmesiö träsk (1568), nu Sim

sjön Ängm., livilket cmellertid Nordlander Ãngm. fiskev. ‘. 2S

(med tvekan) for till Sigmund.

At' desea. namn hör antagligen âtminstone Simsjön 1 af

skiljas. Det nìira sjöu belägna Simmekvarn kallas nämligen

i SD NS 2: 691 fr. 1413 вкушаю quœrn, ook ehuruväl den

möjligheten tììreligger, att Skymma чают 1. ‹1у1. ombìldats till

Simmekvarn i anslutning till Simsjön, 311‘ det troligast, att äfven

detta senare uamn innehâller ett gammalt vattendragsnamn pâ

Sli-2. Detta bör lörbindas med no. älfnanmsstammen шиш»,

som at' Будь Elven. s. 230 med rìitta Peres till no. skum’mörk`y

Ej heller f5.1' man till stammen Sim- föra sjönnmnen Rö- ock

Älgsimmen, bär ingär nämligen s_jöuamnet Immen.

 

l) Enligt min meddelare ligger hufvudtonen pá näst sista stuf

velsen.

2) I {гага 0111 nsv. (västg.) s för fsv. sk jfr fsv. званы-21111

(SD NS 3: 607), nu Sàllerhòg Asklanda sn, Gäsenes lid Vg.
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Nâgot motsvarande vattendragsnamu inom besläktade spl'âk

har jag ej funnit. Namnet är väl därt'ör att fatta som ett för

Sverge speciellt s. k. jämiöreiseuamu, snarast hörande till sv. dial.

simme m., fsv. sìme, isl. síme, fsax. simo ’band, suöre’ = sskr.

simán- ’härbena, gräns’, nlltsá af samma art som sjöuamnen

Kedjen, Nyckeln, Spiken, Spjuten о. d.

Värt sjönamu omuämnes af Rygh NG IV. 2: 261 i sambaud

med ett no. gärdnamu Simle (Simmlle 1578), som väl doek

snarast hör till en helt annau grupp at' uordiska ortnamn.

Sinnern, Stora. 0. Lilla, этапах-"п 1. (enl. arman uppgift)

sin*nern (Hermeliu 1818, GS 4 Ö 38), ganska. betydlig sjöì

Högsby su, Hanbörds hd Kim. : Sinnerbo. Vattnetisjön är mer

än vanligt klai't. En sjö vid namn Store Sinnern fiunes äfveui

Buskeruds amt i Norge. Namnet, saunolikt fsv. ‘шпаге (: ’Sind

rabodha), iuuehäller väl sv. dial. sinner f. ш. 'glödspäm eld

gnista', fsv. sinder n. 'slagg’, isl. sindr n. ds. (hvaraf det my

tiska dvärgnamuet Sindre biidats), fht. sìntar ш. ’schlacke’

o. s. v. Möjligen har uamuet afseende pá sjöarnas f`árg;jfr sjö~

пашпеп Eldan, Glimmingen, Ljusen, вишен, Blänkesjön 0. dyl.

Af det likbetydaude ags. 51111191- härleder Middeudorfíl Aeng.

1111111. 5. 117 ags. ortnamnet Sinderford.

Fsv. 'Siudh1mde. Ehuru det icke direkt faller inom ош—

râdet för värt ämue, má päpekas, att det bekanta vattenfallet

Sjunnefall etiler enligt Wieselgren 3: 203 äfven Sjunden iÄmän,

Skede su, Ostbo hd Smäl., i fsv. tid sauuolikt kallats Siu

dhande, ргез. part. till siudha. 'kdm'. F15.11 ett 'Sludhandafors

utgâr möjligtvis 'áfven fsv. Sywndaforss (mn quiernastrnul i Se

SD NS 2: 592 fr. 1413) Flundre hd Vg. I fräga om synkopen

jfr t. ex. usv. Darsboda ‹— 'Daghi(r)sbodha (se Dagaren), fsv.

Baghahus jämte Выше 0. 5. v. Dylika namn pá fol-sal' ook

älfvar med stritt fall syuas i Sverge ook Norge ha varit ganska

allmänua. Jfr t. ex. fno. fors- ook älfnamnet Dynjandil ook

se 161‘ öt'rigt under Лиши (fsv. Gaellande?), Lynlendi (Lonen),
Ryniunde, Зинаиде 0. S. V. I

Sjunken (Wieselgren 3: 166) pá Bolmsö i sjöu Bolmen,

Västbo hd Smâl. Jfr fsv. Siunkañy (выпишу), som âr 1320

(SD) anges som rämärke mellau Växjö ook Linköpings biskops

 

1) Rygh NG l: 150.
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dömen, (уставы pá gränsen mellan nuvarande Jkgs ook Kbgs

län; jl'r Hysìngen, Кантон 5, Lygnen. Sv. dial. fsv. fly betyder

’kärr, kärrmark’. Första leden innehäller naturligtvis stammen

i v. sjunka. Bildningen :if заплыву är sälunda Гит analog

med den i det isl. mytiska Sekkvebekkr; den af щипнет med

t. ex. sjönamnet Brinnen. Jfr för öfrigt no. älfnamnet Sek

kunde.1 ock det Sukke, som enl. Будь NG 1V. 2: 76* väl ocksá

existerat ock зыка-Идеи hör föras till fno. вишню ’sjunka‘.

Fsv. Skapnr (scaöur) anföres i VGL IV. 11: 3 bland тавт

götska ’almzennigs natu’. Sjön förbigäs emellertid i папаши“

terna L, N; se Sehlyt. VGL s. 291. Nämnde förf. anser det

möjligt, att namnet äsyftar den sjö, som nu [канав Skagen.

Om formen är рант; torde пашней vara bildat af stammen i

got. ekadus, fsax. sendo, ags. sceadu, fht. scato m. ’skngga',

besläktat med gr. «née-o; ’mörker’ o. s. v.; jfr isl. gudinnenam

net Skaöi. Hit hör väl äfven det bl. a. just i Vg. förekom

mande dialektordet skadda f. 'dimma, töcken’; jfr Rz s. 575.

I fsv. Skapur ser jag en bildning at' samma art som Vœtnr

(se ткнет). Kanske har detta senare namn pävärkat det förra;

jfl’ Arken ~ Virken, Grosken ~ запекал, Käxten ~ Bieten

o. s. v. Om sâlunda namnet betyder ’dimsjön’, erinras i {мёда

от betydelsen om sjönamnen Dimlingen, Immen, Ãngsjön,

Ãmmelángen. Slutligen :nä nämuas, att enligt Будь NG 1: 53

en stam Skaö- 311- synnerligen vanlig i gamla norska namn.

Se för öfrigt Skagern.

Skagerll skaßgerîn (Skagen General Landkort Öfv. Vg.

c. 1688; Skageren В1аеп 2: 34 [1663]; Шпагат Tuneld SS. 73, 197

[1741], Lotter e. 1750, Fernow s. 368 [1773], GS2033),mycket

stor sjö, son: pá en längd af На mil sträcker sig inom S. Вши.

o. Rudskoga sznar, Visnums hd Vrml., Nysunds sn, Edsbärgs

bd Nke, o. Hofva samt. Finnerödja sznar, Vadsbo bd Vg. : Ska

gersholm, i Шато handlingar stundom skrit'vet Schagersholm

(Lex. li: 110).

Samma namn har antagligen äfven burits af den tydligen

‚запеки stora sjö, som upptagit omrädet för den nu s. k. Skagen;

ьшвшоввец i slinger-shale Sn, Edsbär-gs ha Nke (Gs 2 ö 32)

ieke synnerligen lângt frân sjön Skagern, som doek ieke till

1) Rygl. NG 3: 354. 2) Jfr Rygh Elven. s. 251.
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nägou del faller 1110111 socknen. Skagershults socken äl' af

ganska ungt datum; den fanns âtminstone ej âr 15711. Samma

дышат-(1 ingâr sannolikt äfven i Skaeksjön, nttalat skalfsgn,

Ämtcrviks sn Vrml. Namnet skrìfves i 1707 ärs kyrk

bok впадет. Vid sjön ligger gárden Skacksjö. Jl'l' Växjö

at' ‘Уездные 0. s. v. Уйдите erinras om da. Skagesö, sjö pá

Själland”, sv. sockennamnet Skagen (15404), nu en del at' Un

denäs sn Vg., ock den likbenämnda udden pá Jylland. Jfräfven

det frän holl. länade Skagerackô. Det är tydligt, att dessa

namn bildats af stammen i sv. dial. skag n. ’utsprâng пабе’

(se Rz), fsv. skaghi ock isl. skagi ш.’1'гашз1‹]и1ап‹1е1111116,

hvilket ord äfven ingär i n0. ortnamnß. Jfr ìifven девяти. Ве

tydelsen är densamma som i sjönamnen Snyten, Udden. Hvilket

parti af den Stora sjön вывел: 50111 gifvit anledning till nam

net, kan ej nn bestänlmas. Detta. nainn kan för öfrigt vara en

folketynlologisk ombildning af ett äldre Skapur (Se 0.).

Skarfven яках-411911 (Tuneld s. 50 [1741], GS 5 О 32 о. s. v.),

egentligen en vik af Mälaren i Ryds sn, Вго hd, Поп-511111121 sn,

Erlinghundra hd, ш. fl. smar Uppl. Samma namn íìnnes äfven

i Gästr.; jfl' Skarfsjön Smál. ock Västerb. Till grund ligger det

under Skin-Hängen omtalade знал ’maken шлёт-111111".

" Skarpen skarspen2 (вышит) (Fernow s. 34 [1773], GS 2

О 32) Kroppa sn, Fìlipstads bärgsl.Vrml.:Ska1-ptorp, nfä.nsv.

Skarppetorph (1626)t5 ‹- fsv. 'Skarpaporm Skarphyttan. Sävìil

namnets naval-ande uttal som gärdnamnen visa hän pá ett fsv.

Евы-ре. Sjön är läng ock mycket smal med tl'änga, тёща!

nande vikar. Ordet ат еп n-afledning af fsv. adj. вытрите

tydelsen ’hvass', motsvarande isl. винт, fsax. акт-р о. s. v.

Samma adj. 111351- äfven i шпат. вкагревш träsk (1569)”. Ett

l) Forsscll Sverige 1571, s. 284.

2) Ев]. uppgift nf prof. A. Мокшан.

а) Madsen Ann. oldk. 1863, в. 240.

‘) Styffe Пи.2 в. 143.

5) Se därom Erslev душки! (Kbbn 1886) s. 296.

6) Rygh NG Indl. в. 29. Hithörnnde germanska ord ha utförligt

belmndlats af Lindroth Ark. 20: 367 f.

7) Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 332.

t‘) I en handling aftryckt i Noi-ask. ark. 2: 749.

9) Anfört nf Nordlander Ãngerm. fìskev. s. 28.
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älfnamn 'Skerpa synes ha funnits i Norge (se Rygh Elven. s.

220). Jfr i {гага om betydelsen af sjönamnet Певец (i лёт

lieten); i fräga om bildningen t. ex. Mien, Nyen (akc. 2).

Ы“. миома, gärdnamn, se ’Skinunde.

Skepen уезрецг (skipesiöö Gränsdokument frän 1554 [HSH

29: __57]; Skeppen Sjöborg Blek. hist. s. 275 [1793]; Skepen GS

3 О 39), Ми; ook smal sjö i Längasjö sn, Konga hd Smâl.,

ock Tvings sn, Medelstads hd Blek. : Skeppelànga. Blek. Detta

gârdnamn ‘ár en bildning med postpositivt adjektivattribut, an»

tingen ett sjönamn ‘Skipi lange eller ett gärdnanln af samma

slag som t. ex. Mörbylânga., Tomelìllal o.s. v. Namnet Вперед

utgär tydligen frän en mask. n-stam ‘Skipi. Detta ord är en

añedning af sbst. fsv. isl. skip n. ’skepp' ook betyder ’skeppsjön,

bâtsjön', pá ватта sätt som namnen Bjärken, Fjällen,Kornan,

Kumlen _ alla med ako.. 2 _ betyda resp. ’björksjön, 132111

sjön, kornsjön, kummelsjön’. Afledningarna -an (en) ook -ia

hade samma funktion som i modernere namn sanlmansättnings

lederna sjö, -vatten o. s. v. Fsv. sjönamnet ‘аира ‘air sälunda

att sammanställa med §keppsjön (GS 3 Ö 34), Skepptjärn (1 V

32) ook Skeppsgöl (_3 О 38), Skeppegölen (НЁМ 5: 6). Skepp

har i dessa ord den i mânga dialekter ännu kvarlefvande bety

delsen ’bät’. Nägot наши Bàtsjön, Виши-п 1. dyl. har jag дёг

emot icke funnitg. Венца omständighet talar i sin män för att

bât, fsv. bâter, isl. bátr, säsom ocksâ. tämligen allmäutantages,

är шпат frän anglosaxiskans.

'Skîpi har regelbundet utvecklats till Skepen säsom fsv.

biti till bete ’huggtand' o. s. v.

Skillingell `I'ilßligexů __

1) (Hermelin 1803, GS 3 О 32) pâ gränsen mellan Lindes

sn, Lìndes bärgsl., ook Fällingsbro su, Fällingsbro hd Vstml.

2) (GS 3 О 31) Karbännìngs sn, Norbärgs hd Vstml. Al'ven

denna sjö utgör gräns mellan тётю socknar, om man näm

1) Ош detta пиши se Fnlkm. s. 183.

2) Sockennnnmet Bodsjó i Jtl. аки-{Нева visserligen plm 1600talet

впишет вещаю; men namnet utgâr, sâsom Хоп-Швабы Sv. Топить—561’.

tidskr. 9: 303 uppvisar, frůn ett äldre Budsio ook Bodsio.

3) Se Lidén Ерш-эта. s. 85 f. ock där citerad Имел-вши‘. Den

inheuiskn etymologiska motsvnriglietcn till ьм är isl. beit; so Lidén

unf. st.
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ligen till densamma Шт räkna det blott депеш ett smalt näs

-skilda Lángtj'árn.

3) Ett osammansatt sjönamn Skillingen böl' möjligen äfven

förutsättas för Skillîngsfloen (Rääf 5: 3) i Rumskulla sockens

Ydredel.

Namnets fsv. form kan lia varit ‘Skì1inger, i hvilket fall

ordet bör f`óras till Тет. skil (темени) ook выпи samt äl' be

släktat med Skiljetjärn (GS 1 V 33 Dalsl), n0. Штатив:

sknjal samt вишен; se särskìlt hvad som under art. Skìilen

yttras om gâl'dnamnet Skillingsmàla. I fräga om aíiedningen

má nämnas, att вышним 1 ligger näl'a sjön таиландец, Skil

lingen 2 icke lângt frän Gässlingen. Beträñ'ande betydelsen

erinras för öfl'igt om sjönamnen Delsjön o. s. v. (se Fiudeln)

00k Râen.

I nágot af de tre namnen föreligger möjligen ett {51:81:11

dinger, aflett ai' skiolder ’sköld’ ook sälunda anslutande sig till

de mânga under Skœlde anförda. vattendragsnamn, som bildats

af detta отд?

Till den rot skel ’klyfva’, Мага? ofvanstäende ord bildats,

«hör äfven det med sjöuamnet till formen identiska myntnamnet

вишне <- urgerm. ’skellingazih hvilket man отжиг: för till

germ. skellan 'Minga'. Denna вещи-е etymologi betviflas äfven af

VGRIENBERGER4, итал att han för öfrigt ушат sig om ordets här

намаз. I frâga om betydelseutvecklingen kan jämfóras акт,

hvilket hör till gr. шезогущь (Lidén), sskr. skhádate ’klyfvel";

till l" ska ’klyfva’ föres ordet äfven af vGrienberger auf. afb. s.

188. Ваша orden betyda alltsä egcntligen (mynt)stycke.

Man kan nu äfven шика sig. att detta 0rd ingär i nägot

eller кашке alla ai' de ofvan anförda namnen. En god paral

lell erbjudel' i её. fall ugs. be scillinges bróceî’.

'Skillallde anser jag ha тат nanmet pá nägot af de vatten

drag (snarast Kyrlisjön), i närheten :if hvilka gárdarna Ske

l) Anfört af Вуз}: NG 15: 308, Elven. s. 217.

2) Jfr härtill Вуз}! NG 1V. 1: 34, 15: 376, där ett gůrdnumn Skil

Швец ufhandlas.

s) Persson KZ 33: 286.

4) Sitzungsber. d. k. nknd. d. МзвепвсйЧ phil.hist. cl., CXLII.

8: 189 (Wien 1900).

5) Anfört af Middendorff Acng. Ниш. s. 113.
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впав. (Skända) i Björnlunda sn, Daga hd Smâl., äro belägna.

Gárdnamnet skrefs i fsv. tid i Skinandom (SD NS 2: 335 frän

1410). Namnet är en partieipbildning af v. skinsI af samma

art som det fsv. sjönamnet Lyniendi, det fsv. älfnamnet нут

ende; se d. o. samt for öfrigt under Линии ook Willen. Min

hypotes blir i hög grad sannolik däraf, att äfven Вши‘ anser

sig kunna uppvisa ett gammalt älfnamn вытащи frän Norge.

Af samma stam komma äfven t. ex. Skinsìö (1568)2 Ãngnl.

ook det sjönamn fno. выпадет, som ansättes af Rygh NG 1V.

2: 270. Betydelsen ’glänsande' är i nordiska vattendragsnamu

synnerligen vanlig; se ex. under (теч. samt i afd. III.

Skingeln, Stora o. Lilla. (GS 2 О 31), mycket smä sjöari

Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml., uttalas enligt uppgift

ткани-зет, hvadan här möjligen en sammansättning (»Skinn»

gölen?») fóreligger. Ernellertid torde, sâsom prof. LUNDBLL pá

pekar, nj (y) snarare vara mälets uttal for 'aldre ng.

Skinnale, fsv. выплате, isl. вшивый ’skinnberedare, bunt

makare’ ingär blott i sammansáttningen Skinnarevattnet (GS 2

V Boh.) Se om dylika sjönamn för öfrigt öfversikten afd. III.

Ordet är dessutom ganska vanligt i(f)sv. gárdnamn : вшиты-а

bod(h)a, nu Skinnarbo Ydre hd Snlälß, Skinnaragardhin Jön

äkers hd Sdml.‘1 m. fl.

Рви ‘811101110, sjönamn, se ‘Sk.œlde.

Skiran _['ißran2 (GS 6 О 32) 0steräkers sn, Ãkers skeppsl.

Uppl. Egentligen innehâller namnet oblik kasus at' ett fsv.

'Skire, svag form af adj. skir ’klar o. d.’ 'Skire : skir = 'Evite

(se Hviten) : hviter o. s. v. Närmare jäniförligt är det likaledes

upplâindska sjönamnet ниш-аи; jfr äfven Авив, напеки-едал, Lynn.

шкал. För öfrigt hänvisas till Sklren.

Skil'en fi1ren (for 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 25).

Iisren” (föl' 3) ellel' Slâirll _[‘i4rn (för 21).

l) (Sklren GS 3 O 38) delvis inom Fagerhults sn, Hanbörds

hd Klm.

1) NG 2: 405, 14: 146 ock Elven. s. 216.

2) Nordlander Анны-111. fiskev. s. 20. — Däremot är det väl mera

osäkert om, sůsom RYGH gissur, Skenán Og. hör hit: затаившие’: Sken

nìnge, son) тёте enses vara иней. af detta ůnamn, skrifves nämligen

i fsv. ofta Skaeninge.

3) щам. kl. jordeb. s. 111. 4) Vndst. k1. jordeh. s. 264.
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2) (выведи Hermeliu 1818, GS 4 Ö 38) Högsby 0. Fliseryds

sznar, Hanbörds hd Klm. z зил-5111111. Sjön har ovanligt klart.

vatten. __

3)" (Skiren Craelius s. 393 [1774], GS 3 0 37) Virserums 0.

Gärveda sznar, Aspelands hd Klm.

4) (Skiren Wjdegx'en 1: 389 [1817], Hermelin 1818) Нон-а

Vi sn, Ydre hd Og. : Skirshammar (Rääf), фимиамы (GS),

är 1642 skrifvet выпившим-1. Ã GS 3 O 36 kallas sjön

Skirsjön, hvilket наши enligt en uppgift förekommer i det

talade sprâket vid sidan at' Skiren, men däremot icke var be

kant f`ór en annan me_(_ldelure fl'än orten. Jf'r Skirknl't.

5) (Skiren GS 3 O 35) V. Eneby 511, Kinds hd Og.

_. 6) af allmogen kallad »_fŕern» (Skiren Hermelin 1818, GS

4 О 35) Dalhems sn, N. Tjusts hd Kim.

7) (Skiren Herlneliu 1818, GS 4 О 35) Gärdserums 511, N.

Tjusts hd Klnl.

8) (Skiren GS 4 Ö 35) i samma__sn 0. 1111 50111 föreg.

9) Stqra 0. Lilla (вин-ед GS 4 O 35) Yxnel'ums sn, 81131

kinds hd Og.; af Hermelin 1810 kallad вишен (se d. 0. 3).

10) (Skirn__Brooc_I_nan 2: 382 [1760], ThamnLink. 5. 711;

skiren GS 4 O 35) O. Ryds 511, Skärkinds hd Og. : выгнав.

Gárdnamnet visar, att 55611 i äldre tìder hetat Skären (se d. 0. 4).

Den har enligt uppgiftuklart vatten.

11) (Skiren GS 2 O 34) Askersunds landsförsamling, Sundbo

hd Nke : вины-Мец, Skirboholm.

12) (Skil-n Broocman 2: 123 [1760]; Skiern Marelius kart?

177-1; Skiren Hermelin 1810, Wjdegren 1: 432 [1817], GS 3 O

34) Stjäl'norps sn, Gullbärgs hd О. : Skirsnäs. _.

13) (Skil-en Hermeliu 1810) Ljungs 511, Gullbärg§ hd Og.

Sjön kallas bos Lotter Skiären (se Skären 5); ä GS 3 O 34 Sib

borpssjön : Sibborp.

14) Stomp. Lilla. (Skiren Hermelin 1810, Widegren 2: 135

[1818], GS 3 О 34) Rising-e 511, Finspänga. läns hd Og. : Skir

hult. Sjön har enligt _1_1ppgift »nâgot klart vatten». _

15) (Skiren GS 3 О 34) Risìnge sn, Finspänga läus hd Og.

Sjön har enligt uppgiftnganska mörkt vatten. '_

16) (Skiren GS 4 O 34) Kvillinge 511, Brâbo hd Og.

1) Non-by Ydre h. gärdnamn 5. 208.
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17) (Skìren Gs 4 Ö 34) Kila 511, лантан-з hd sdm1. sjön

har enligt uppgift klant. vatten.

18) (Skiren GS 2 О 33) Askel'sunds landsförsamling, Sundbo

hd Nke. ._

19) (Skirn GS 2 О 33) Snañuuda sn, Sundbo hd, ock Ler

bäcks sn, Kumla hd N_ke.

20) (Skirn GS 3 О 33) Во Sn, Skyllersm hd Nke.
21)I §m (enligt uppgifì) Gryts su, Ваза hd Sdml. : Skir

torp. Sjön kallas â GS 4 О 33 Skirsjön.

22) (Skiren SGU Аа 22: 55) Bettna sn, Oppunda hd Sdml.

23) (Skirensjön GS__ 4 О 32) Lista sn, V.Rekal‘neshd Sdml.

24) (Skiren GS 4 32) Рок-511 sn, V.Rekarnes bd Sdml.

25) (Skiren GS 6 О 31) Riala sn, Äkers skeppsl. Uppl.

Samma Damn hal' i äldre tìder äfven burìts affien sjö.som

att dömma _ef kal-tan nu kallas Skärösjön (GS 3 О 37), Skirö

l. Skire sn, Ostra hd Smäl. Vid sjön ligga gärde-n Skirö(Skire)

ook sockenkyrkan. Socknen knllades är 1290 Skiri, 1418 Skiral.

Med afseende pá formen Skiri jfr Nömme : Nömmen, Salje :

Saljen. Samma osammansatta namn hal' äfven tillkommit. Skira

sjön (GS 3 О 33) Brefvens sn, Askers hd Nke : Вин-517111015

má anföras: аки-115515112, Skirsjöna, fsv. аки-тюк, bäck i Vir

serums 511 Klm. (14964), ä.ns.v. $с1111‘111$еп(1565)5,81:11'1п30

131-0511“. I Norge ñnnas ätminstone tvä sjöar med nanmet Ski

ren, nämligen i N. Odalen vid gränsen mot Romedal, enl. Rygh

NG 2: 361; jfr fno. älfnamnet 'Skir(a), nu винами (Rygh ant".

st). Möjligen har ììfven Rádasjön i Räda sn, Älfdals hd Vrml..

hetat Skiren. Vid densamma ligger nämlìgen en gärd. som

kallas Skiern.

Sjönamnet Skiren ellel' Skim 11101351- imänga fall pá en

fsv. enstafvig form 'Skil'. Detta framgäl' af de ofvan angifna

uttalsf'ormerna samt af gârdnamn sâdnna som выпившим;

jfr ìifven выгадаю : Skirsjön (GS 2 Ö38), där doek ett âìldre

1) Styiïe Una s. 169.

s’) GS 3 О 38; 3 Ó 36, se Knnbbarpen.

3) Gs 2 о 38 2 “нашиваю, 4 ò 37. 5 ò за 2 ggf ...mi

Gâsìnge sn, Daga hd Sdml. enligt SGU Aa 17:12 med enligt samma

källa mycket rent 00k klm't vatten.

4) Yudst. k1. jordeb. s. 134.

5) Nordlnnder Ãngcrm. ñskev. в. 20.
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Skirsiogarfier kan föreligga, samt Skirshult eck выл-впав, dän

nian emellel'tid äfven kan tänka sig ett fsv. ’Skiris- (jfr under

Skärcn). För ett fsv. ‘Skira tala _ utom uttalet af3 _ gärdnamnen

Skirbràten, Skirboholm (11), Skirhult (14), Skirtorp (21). ‘Skire

: 'Skir = sjönamnen ’Bleke : 'Bleker (se Bleken) = 'Fmi : ‘F1a

ter (Se Fluten) = 'Lange (Ovanligt) : ’Langer (se Längen). Skire

sjön ‘air snarast ett fsv. Skirasio, äldre Skire sie; jfr Diupasio,

Hvitasio, Langasio о. s. v. _ Namnet innellâller sv. fsv. adj.

skîr 1klar', ren', isl. skin', fsax. skîr, skîri, got. skeirs 0. s. v.,

en r-afledning af V ski ’skina. glänsa’; jfr Boren. Om fiera af

sjöarna f`o`religga nppgifter, att de utmärka sig för synnerligen

klar-t ock rent vatten (se ofvan). Namnet äl' alltsä mycket nära

besläktat med sjönamnet вишен. För 611131апш11111е5,а1111а111

net Skiren hufvndsakligen är spl'itt i östl-a Sverge. I västra

Sverge »förekomma i stället namn pâ Ljus, Lyse- (se Ljusen).

I fräga 0m betydelsen jfr utom de nämnda ììfven sjönaninet

Hviten, шпате: Klaren (Kim-sirven), шатаю (GS 1 О 31

Vrml.).

Skil'kalf Лапки??? (Räììf 5: 16) = skirlůngen, vid Skiren

4. Om senare leden se кишел 22. _

__Skirlůngell [гл-103251311 (GS 3 O 36) Tirserums sn, Kinds

hd Og., vid Skiren 4; af ВНЕ kallad Skirkalf (se Рота.) Om

senare leden se Längen.

FSV. ‘511183110, se 'Skœlde. __

Skjnlell, Öfre 0. Nedre, _fu4len (»skju4eln») (GS 3 O 36),

smà sjöar i Horns sn, Kinds hd Og. Inga nämnvärt gamla

former af detta namn torde kunna uppletas. Nägra 115111111

ringsförsök mâ doek anföras. Om man fär antaga, att Skju

len är den l'egeli'ätta motsvarigheten pá riksspräk af den

ofvan angifna dialektiska uttalsformen (hvarom se mera nedan),

ligger det ju närmast till hands дыши-1111111 namnet frän sv.

skjul, fsv. skiul, isl. skjól n. Man tanker dä snai-ast pá bety

delsen ’skydd, ly’ ock ’ár böjd att jämfóra Lyen, Lysjön. Sjö

агпа synas pâ sin v'ástra sida ha bärgiga omgifningar. Isamma

betydelse tyckes den fno. motsvarigheten upptrìîda i det fno.

gärdnamn a Skiulastadum, nu видима, hvarom se Rygli NG

3: 189.

Men att dömma af de uppgìfter. som lemnats mig om ut

(шей af det likaledes i Horns sn förekommande sjönamnet Bo
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len 1 (se Bolnren), kan nog uttalsuppgiften »skju4elfm äfven

tyda på en form, som i rikssprâket bör âtergifvas med Skjuren.

Detta namn kan vara en bildning af ett fsv. ‘эндш- ”skata”

= isl. skjòr ds; jfr Skörsummen. Det vore sålunda till sin be

tydelse ock uppkomst närmast ‘шипы-115: med Kråkan; jfr äfven

Anden, надет, Svan. Emellertid må som en instans mot denna

etymologi antöras, att ”skata” i östgötamålet tycks heta skjora

Rz s. 592; formen вшита förekommer emellertid bl. a. i Sdml.

(se ant'. st).

Dock äro icke härmed de formella möjligheterna att för

klara namnet uttömda. Sannolikare, än att namnet motsvarar

ett riksspråkligt 'Skjuren, förefaller det mig _ rent formellt

sett -- att det innehåller en fsv. stam внутр. En sådan hade

i målet sannolikt utvecklat sig till Skiurd- -› fair-1; jfr fsv.

skyord Södw. Om namnet har detta ursprung, betyder det

'skåra(n)' l. dyl., en för en sjö alls icke oantaglig betydelse;

jfr t. ex. Klysan, Kliinnningen о. d. Ordet finnes för öfrigt i en

liknande användning : enl. Rz s. 591 har smålänskan ett skyrd

ш. 'mindre vattenledning ur sjö, å eller bäck' = skör m. 'ett

djupt dike eller en större rännil med vatten' Klm. Däremot

torde den af Rz anförda betydelsen af fsv. skyrd KLL ‘шага

kanal’ icke hafva förekommit; jfr Schlyt. Ordb. På samma sätt

förmodar Bugge-Rygh NG 14: ‘230, att no. älfnamnet выше. ш

går från ett 'Skyrö (hörande till skara). Detta Skjula samman

ställer Rygh Elven. s. 222 just med vårt sjönamn. Närmare i

fråga om bestämmandet af vårt sjönamns etymologi kan jag i

saknad af äldre former icke komma.

Skogssjön о. s. v., se under Mallen.

__ Skolan skoslen2 (Hermelin 1818, Tham Link. s. 27, GS З

O 36) Tirserums sn, Kinds hd Og. Namnet hör kanske till

sv. dial. skola f. 'stenskärfva' Nke, ~skc>1 n. ds. Vb. anförda af

Rz s. 594. Besläktat, men naturligtvis icke identiskt är no.

Skolla, hvilket enligt Будь NG 3: 319 ett par gånger förekom

mer som namn pá små sjöar. Detta namn för jag till мкг-1150118,

hl. а. 'fiinga', ett gammalt utvidgat n-particip af Vskel ’klyfva’2.

l) Om denna fsv. brytningsprocess se Nor. Ark. 6: 333 f., Kock

Skand. arch. s. 20 f., Ark. 9:55.

2) Ordet är identiskt med sv. dial. ввода, nht. soholle 1pleure»~

nectes platessa', hvaroln närmare Hellqu. Språkvet. sällsk. i Ups. förh.
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Skomßknre, fsv. nsv. skomakare, isl. skómakari, länat

frân mlt. schomaker, 1115111- blott i nâgra sammansatta sjönamu:

Skomekersjön1 samt Skommartjärn (GS 3 О 30 Dalarna). Jfr

Suture- ock öfversikten afd. III. Vi ha däremot ingen anlednìng

att i namnet formoda den betydelse af ’sutare, tinea vulgaris', som

sv. внешним-е äfven kan hafva. Sutaren f`órekommer nämligen

icke (eller Напев ätminstone ytterst sparsamt) i de trakter, där

jag fnnnit sjönamnet; se Lundberg Insjëfiskarnas utbredn. s. 30.

Skraflingen skraŕivligen2 (GS 3 О 32), liten sjö i Lindes

sn, Lindes bärgsl. Vstml. Det torde ligga närmast till hands

att härleda namnet ur sv. dial. skravel n. ’afskräde; smâsten,

med smästen betäckt mark’ Om det är den fórsta betydel

sen _ bl. а. nppvisad frân Og. ock Klm. _ som ingâr i nam

net, hör detta till de icke fà sjönamn, som karakteriserats sä

som »nedsättande»; 311 Bessllngen, Dabnken, Dñlingen. Betydelseu

’.smâsten, med smásten betäckt mark’ passar äfven bra; jfri

frâga om bildning ock betydelse (ан-убивец, stellingen. Emeller

tid ár denna användning а1` ordet endast nppvisad frân Norr

ock Västerbotten, där den ligger till grund för namnet Ski-avel

bäcken, hvarom se Nordlinder Sv. lm. V1.3: 19. För (311-1571

má nämnas, att i no. tinnes ett älfnamn акына. Detta för

Будь NG 2: 45 med all rätt till no. skravla. ’skräfla, tala högf”.

Ordet finnes äfven i sv. dial., t. ex. Smäl. Ängm. Rz s. 597. Вши

erinrar om de ungefär likbetydande älfnamnen вкушаю, Skrika

(311- Skrìkegnllen), Шпана, Kvina, (311 Vìnen), Gaula. Hit för jag

äfven det fno. ’Slaöra, som synes mig bora förutsättas pá grund

af Slodru foss, hvilket namn förekommer i en gränsbestäm

melse mellan Sverige ock Norge frân 12733. Detta namn hör

till sv. вшита. Om nn äfven Skrañingen vore att fora till
актив, mâste namnet вши-1131 fattas som en afledning af ett

älfnamn ‘Шпана; 311‘ 1. ех. Rummiugen (z Bämàn). Men mot en

dylik etymologi talar, att sjön, ätminstone numera, icke synes

stà i f`órbindelse med nägon à af sâdan betydenhet, att man

1891-94, s. 86 f. Framställnìngen hos Franck ock Kluge ür fel

nkfig.

1) Gs 2 ò 32, Non-a о. som-a; 2 o 31 mm1.

2) Sá äfven Elven. s. 226, (1111- vârt sjönnmn omtalus (flock under

formen Skräñingen).

5) NGL 2: 489.
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vägar tilldela den ett särskilt namn. Ã andra sidan tyder 516

namnet Skräfveln pä att stammen faktiskt pá svensk botten

anv'z'mts i sjönamn. Jfr ’áfven Sagan, där nägl'a likartade namn

111116185. —— Atledningen tycks ha varit -ung; jfr ’áfven de 11111115

gande sjöarnn выпивон, Skillingen, af hvilka för öfrigt 811111115—

tone det förra namnet kan ha en med Skratlingen likartad be

tydelse, därest det senare alternativet är att lîìredraga.

Skrikegnllen skrißkegelflen l. Skrikgalleu skrëßkalflen’

(skrikgsuen Lex. 3: 358; skriksgans sjön GS 4 0 36-37)

Hjoi'teds 511, S. Tjusts hd Klm. : Skrikegallen, är 1381 skrifvet

i Skrikogalla (SRP nr 1599); jfr fsv. gârdnamnet Vidgalla,

hvnrom under ’Vidhgalden Första leden innehâller tydligen ett

fsv. älfnamn Skrika.. Detta är identiskt med det llera gänger

t'örekommande no. älfnamuet Skrika, fno. 'Skr1'ka.*, hvilket möj

ligen äfven ingär i fsv. gârdnamnet Scrikurum (SD 5: 291 fr.

1344), skrikorwm (SRP nr 2118 0311 1385), nu skrikerumì

Tryserums sn, N. Tjusts hd Klm.a Hit hör antagligen ocksà

fno. Skriksvik eller Skrixvik (1405)4, namn pâ Skredsvìks 511,

Lane hd Boh., hvilket kan fórutsätta ett äldre fjordnamn fno.

‘выпи. Nanmet hör папы-1131715 till v. skrika.

Senare leden är identiek med sjönamnet Gallen med unge

fär samrnn betydelse; jfr den i den närbelägna Tuna sn forc

kommnnde Gausjön ock se 'Vldhgnlderu Sjönamnet 81111110

gsllen är sâlunda pá sätt ook vis en tautologisk bìldning; jfr

Nästńngen, (lrhmnmaren, Snndören, Örgryten ш. fl. Башша stam

mar uppträda i omvänd orduiug i sv. v. ванны-11:11. Den bär

uppträdaude betydelsen är 1 vâra sjönamn ytterst vanlig; jfr

bland de mânga Gnlnmren, Kîirmen, Jälinaren. Med afseeude

d'zirpä att lörsta leden egentligeu är ett gammalt äll'nnmn, bör

bìldningen jämt'öras med t. ex. sjönamnen Säfve, “зашивал.

1) Pâ dotta uttal tyder den uttalsuppgift выкинет, som Кош

mit mig till hands frán orten (jämte den frůn en :mmm person hir

rörande, som här ofvlm satte 1 första rummet). Om kg —› k se Lun

dell i Sprůk o. Stil 1: 35.

2) Будь NG 1: 3, 2: 45, Elven. s. 228.

3) Dock skrifves dettn namn 1379 Skrikarum (SRP nr 1454).

Jfr fall nf liknundc växling ofvan s. 146. Ett annut är Vimothorp

eck Wymathorp (SRP nr ‘Z230 frân 1386 ос]: nr 2891 fràn 1397).

4) Styíïe Un..l 5. 359.



XX. 1 Skrikegallen_Skrufren. 545

Skl'opell skro3pen2 (GS 2 O 31) Hjulsjö sn, Nora o. Hjnl

sjö bärgsl. Vstml. Jag каплет ingen mman stam, till hvilken

man kan ansluta ordet, än den som ingâr i isl. skrópar m. pl.

’För-stallning, byckleri', skrópamaör ’hycklare’ o. s. v., men som

ieke är mig bekant frân annat hâll. Jt'r med afseende pû he

tydelsen sjönamnen Bàfven, Drögen, Шлюп, Parsen,no.Utryg

vandet о. s. v. Till den i sv. skröplig o. s. v. hörande stam

men kan ej namnet st'állns, ty detta ord hör till en u-rotl.

Skl'llfven (GS 3 O 37) myeket liten sjö i Hässleby sn,

S. Vedbo hd Smâl. Namnet synes, att dömma. af den lilla

vattensamlingens form, vara ett s. k. jämtörelsenamn, bildat

af sv. ski-uf: ty. schraube. Det 'zìr 1 sá tall ‚запеки ungt,

ty ordet skrnf 111- lânat frän mlt. schrüve ock ieke upp

visnt 1 sv. förrän i Var. rer. (1538)”. Jl`r i t'räga om bildning

ock betydelse немец, ищет, Spiken, Spjuten o. d. Om nam

net ä. det ytterst lilla вышит (GS 1 V 32) Köla sn Vrml.

hör bit eller till det besläktade sv. dial. skruv m. ’näfverstrnt

m. 1n.’ Rz s. 601 = fsv. skruver m. ’hiskopsmössa, bikupaf, no.

skrüv, isl. skrúfr ‘торр’, skrúf n. ’höstapel'3 o. s. v., kan ieke

sägns. Hälst vill man ansluta namnet till det inbemska Ordet.

Ett särskilt an'márkningsvììrt förhällande äger rum med

Skrufvasjön (GS 3 О 38) Äsheda sn Smâl. Vid denne sjö ligger

nämligen gârden Швеи-111‘, ock säkerligen böra de bäda nam

nen etymologiskt tillsammans. Gârdnamn pá -skruf äro ganska

vanliga i dessa trakter. Frän Äsheda sn erinras utom om det

nämnda щами? äfven om Kärse, Raneskruf; i Lenhofda

ligga t. ex. (Шут, Höke, Kylle- ock чашам-111‘, i Àlghults

sn Boeka.-, Нивы, Höne, Krune, магазины‘, 1 Hällehìirga

Fröne-4, Gu11a, Tikaskruf, i Ekebärga Ide, K1efve-, Tika

skruf, ì Slättllög Gölsjöskruf, Skrufva. De Ílììsta aftlessa gill'

dar äro enligt en meddelare belägna vid ânr eller bìickar med

vattenvärk, ock det är enligt samma persons mening dessu

senare som genom ordet skruf âsyftas.

l) Jfr Rz s. 602, Karsten Prim. nominalbildn. 2: 67, Jessen Et.

ordb.

я) Nor. Sv. etymol. s. 6-1.

3) Om desse ord se vFries. Mediagein. s. 83.

4) Fsv. I Fróneskruñue (1447) enl. Vadst. kl. jordeb. s. 203.



546 нньшшэт, злбммх. XX. 1

Slutligen må nämnas, att en norsk älfnamnsstam, fno. Skrof

ock Skrøyf-, omtalas Будь Elven. ss. 228, 229.

__Skrållenl (GS 4 О 34), liten sjö i Simonstorps sn, Brâbo

hd Og. I betraktande af dc ytterst många säkra fall, då namn

å nordiska sjöar ock åar gå tillbaka till ord ock stammar med

betydelsen 'skrika, larma, gråta, prata högt' o. d., är det ju

möjligt att ställa detta namn till sv. зима, fsv. актам, no.

нищала, da. выше. Om detta värbs härledning se Nor.

Sv. etymol. s. 65. Med afseende på sjöuamnets betydelse jfr

bland de många Jlilmuren, Един, Skraflingcn, Skl'lkegallen,

зимует.

Å andra sidan kan man äfven tänka på en l-afledning af

den hos Будь Elven. s. 225 omtalade älfnamnsstammen Шить.

Skräfveln skrä'lveln l. skrä3ve12n 2 (эпитетам Rääf 5: 10)

Asby su, Ydre hd Og. : Skräflan (Rääf a. st.) Under Skrat

lingen har jag omnämnt det no. älfnamnet Skr-avla, hvilket på

grund af många paralleller, bl. a. Skratla, Skrika, вкушаю,

visar sig höra till no. v. вышла 'skräfla; prata högt, vitt ock

brett’. Den närmaste svenska motsvarigheten till detta no. värb

är актина, ock af stammen i detta ord anser jag föreliggande

sjönamn vara bildat. Af namnet Skräflan, hemman vid 81:35?

veln, ser det t. o. m. ut, som om ett ånamn ‘вы-эта skulle

ligga till grund ~ no. Skr-avla. Se för öfrigt bl. a. Роге; ar

tikel. _: Möjligt är, att samma stam uppträder i вышита

(GS 5 O 29) Uppl.; jfr sv. dial. skruva 'skrätla; Вида som en

spräckt ringklocka' Rz. Kanske borde man i detta samman

hang äfven erinra om Skrappasjön (1 V 36) Torpa sn Vg.; jfr

de af Rz s. 605 anförda orden. Dock kan man här äfven tänka

sig, att sv. skriippaJ 'påse o. d.' ingår; jfr Pnngen, Socken o. d.

Skrän skrätn (Tham Link. s. 888, GS 3 О 34) Risinge sn.

Finspångs läns hd Og. Sjön är mycket djup ock synnerligen

vacker, omgifven af löt'skog. Den tycks dock icke hafva fått

namn på grund af dessa egenskaper. Sjön synes mig ha upp

kallats under jämförelse med den stora sjön Glan, vid hvars

strand den är belägen, ock har därför erhållit ett förklenande

eller nedsättande namn af samma art som sjönamnen Asbrun

l) Uttalsuppgift saknas.

2) Enligt två från olika personer härrörande uppgifter.
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nen (vid мамбы), Dàlìngen, Dättern (vid Vänern), Smàkrak

tjärnarna. (GS 1 О 31) Vrml. m. fi. Namnet tyckes nämligen

vara bildat af sv. dial. skrä(d)e n. ‘айвы-пае’ pá samma ваш som

möjligen Skrafiingen af вил-“91. "

Skundern skun4dern (_Hermelin 1804, GS 4 О 33) Dunkers

sn, Villáttinge hd Sdml. I träge. om detta namn föreligger

ватта svärighet, som шт sig gällande vid behandlingen af

tiem bland de närmast föregäende sjönamnen, att nämligen

inga шаге former fìnnas uppvisnde ook att _ dâ. denna olägen

het beträffande sjönamnen jn är ganska vanlíg ock nnturlig _

bristen häraf icke ersatts genom af sjönamnen Штабе gärd

namn eller genom i andra trakter af Norden förekommande

paralleller, som kunnat styrka de ifrägavarande namnformerna.

Emellertid ligger пах-таз: till hands att [шт utgä frän den stam

skund, som {идёт i fsv. nsv. skynda, isl. no. выпав ds., isl.

анаши m. ’skyndsamhet’. Af summa värbstam kommer isl.

вкуша- m., en poetisk benämning pá mänen, i Alvissmál lagd

i Занятие mun. Nsmnet ’ilaren' har naturligtvis mänen er

hällit af det intryek den ästadkommer, dâ. skyar jaga fram

öfver Тёща‘. Emellertid är det icke попу, att ватта dever

bativa bildning förekommer i чёт: sjönamn. Sjön har för

{Кн-13: icke затакт lifligt eller rörligt vatten. Snai-are ìir sjö

namnet närmast bildnt af ett änanm ‘Skund(a), som möjligen

tillkommit nägon del af den s. k. Dunkersän, hvilken flyter

genom sjön, eller nägon annan i förbindelse med densamma stà

ende à?. Jfr t. ex. Renaren (: 'Rëna.?) ook Rämmingen (: ваш

àn). I frâga om betydelsen ЕЩЁ, rask’ erinras om sjönamnen

Funningen, Leken, Svinnnren samt den under Matlöpen om

talade älfnamnsstammen löp- (1 sv. Юра).

Möjligt, men mindre sannolikt ат, att namnet bör samman

ställas med no. выпав, skyndel ’fackla, bloss', lat. scintilla,

dit Falk PBB 14:31 alternativt äfven för isl. skyndir.

1) :Et flygtende ИШЬ for de jagende skyerx: Troels Lund Livs

bclysning s. 16. Jfr äfvon Falk PBB 14:31, som dessutom шике:— pá

en betydelse ’lucens’ ос}: sammnnlisng med no. skunda ’fuckln' (e

отит).

2) Будь Elven. s. 231 förbinder vůrt sjönninn med no. älfnnmnet

Skynna..

Sv. Ilmdsm. XX. I. 35
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Skut- ingàr i de i Valdemar IIrs jordeb.1 aní`órda шпицев

skutœrbughœ, akut sio. En blick pá Кацап vìsar, att det

första namnet syftar pä. den ä i Sällstorps ock Stamnareds

sznar, Vilske hd Hall., som nu kallas Skuttra à eller Вишни,

ock det senate pá den pá östra gränsen af' sistnämnda socken

belägna lilla Skottsjön. винты-111151111» betyder den bäge, som

bildas at' ân Skut (gen. Skutar). Pá analogt sätt bör, som jag

under Fullhiifden vìsat, fuldubogha. tolkas. Det nsv. Skuttrs à

innehäller ordet à tvä gänger. впиши ’ár nämligen fsv. (fda.)

811111111- a., där Skutar är genitivus definitivas; jfr ett parallellt

fall under Svnrten 1 samt fsv. Stange. a. jämte äldre stang, nu

Stàngân. Namnet har sannolikt älst tillkommit ân ock seder

mera öfverilyttats pä. sjön, som tycks vara dess källa. Det hör

нагих-1151913 till fsv. вшита о. s. v. ock betyder ’den som энци

ter», ilal framät’. Samma betydelse har fno. älfnamnet ‘Skúfß

(: skúfa ’skjuta, drifva fram'2) samt kanske ocksá det keltiska

ñodnamnet Iactus, af V iac i lat. jacioi".

Detta älf'namn Skut- stär ìngalunda isolerat. I Skuttuuge

sn Uppl. finnes en ä, som nu kallas Skutàn. Af dess fsv. паша

Skut eller Skutza.4 är sockennamnet fsv. Skutunge añett sásom

skœninge af det ваты пашие1; pä Skenàn, Lœstrunge at' 336

namnet Lästen, Utrunge af птиц, fht. Bodungen at' Штат

net Bode m. fl. m. 11.5

Samma älfnamnsstam ingâr äfven i fht. Scuz- (se Förstem.

2: 1249) samt no. Skutaaen, som dock af Будь Elven. s. 231

med tvekan förbindes med no. skut- ’en framskjutande klippa

eller bärgvägg’. ‘

Fsv. Skymmœ чают, nu Simmekvarn, se under знанию.

Skáplángen (GS 1 О 36) Vistorps sn, Vartofta hd Vg.

Sjön är att dömma af kartnn пишет f`órsvunnen~ Den iiïirsta

sammansättningsleden ingâende stammen uppträder ät'ven 181159

forsen Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl., hos Fernow s. 8 (1773)

Skàpeström, ook det af detta vattendragsnamn bildade 513.16

 

1) Schlyt. VGL в. 591. 2) Rygh Elven. s. 230.

3) Jfr Glück hos Holder Altcelt. sprnchsch. 2: 5.

4‘) Icke osannolikt ingäende i в. beÖe skúto (Ynglingatal): jfr G.

Storm Ark. 15: 113.

5) Se afd. 1V samt min afhandlìng 0m svenska ortnamn pâ -inga

afd. II.
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namnet ширение, hvilket enl. Lignell 2: 114 år 1540 skrefs

Skoppenes. Om i fno. ett älfnamn Skopa existerat, hvarom se

närmare hos Rygh NG 1: 373, 2: 268, är det ju sannolikt, att

första leden i vårt sjönamn också bör sammanställas med detta

namn. Om man nu erinrar sig, att — såsom jag sökt uppvisa

-- sjönamnen Asp-, венец Vese-, Vir-, Åmmelången samtliga

i sin första led innehålla ett älfnamn, resp. Aspa., веет, Visa,

Vira, Ãma, ligger det ju synnerligen nära till hands att äfven

i Skáplângen förmoda ett dylikt, identiskt med det no. 2111’

namnet. Det no. namnet för Вши med stor tvekan, men utan

tvifvel med rätta till fno. skopa. 'löpa' Fr?. ‘тазе tilsprang'

Rygh. Betydelsen vore att jämföra med den hos Loken, Skun

dern, Впиши-ед о. а. Det är för öfrigt af intresse, att denna

stam Skop- i vattendragsnamn är känd uteslutande från Norge

ock västra Götaland.

Fsv. ‘тщете, 'Skældir, 'Skiolde о. s. v., vattendrags

namn. En nsv. stam Skäll- ingår i tiem sv. ortnamn, af hvilka

somliga säkert böra härledas från namn på vattendrag.

1. Jag erinrar först om fsv. Schioldanor (SD 1: 506 fr.

1276), Skelldonor (SD 2: 686 fr. 1294), Skiællanor (SD 4: 54

fr. 1328), Skœllenora (SRP nr 2418 fr. 1389) o. s. v., “118155111

nora.l Fresta sn Uppl., vid sjön Norrvikens norra strand. Efter

denna gård har sedan винилы-нац uppkallats. Detta namn är

enligt min mening sammansatt med ett vattendragsnamn ‘skiolde,

‘экземе, hvarmed Norrviken i äldre tid benämnts. Möjligen

har också Skällnoraån hetat экзема. (<- 'Skeldön), jfr formen

Skelldonor; från annat håll har jag uppvisat ett fsv. ånamn

Skœlla. (‹— винами), hvarom nedan.

2. Ett fullt säkert fall, där vattendragsnamnet Skœld- upp

träder i fsv., är följande. Vid den stora sjön Soljens strand i

Hults sn, S. Vedbo hd Smål., ligger den gamla egendomen

вышним, äfven skrifvet Skälsnäs. Denna kallas i fsv. 811831

desnes (мы Ydre 1: 180 fl'. 1377), Skœllis nœœs (SRP 111'2935

fr. 1398), år 1571 Skällesnäs2. Första leden i detta namn är

ett sjönamn ‘винами. Detta antagande upphöjes till visshet af

1) Skállerum Lex. .under Fresta är ett af de många svåra tryck

felen i detta arbete.

2) Forsell Sverige 1571-, s. 186.
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den omständigheten, att i SRP nr 47 från år 1352 omnämnes

en вылечит, hvilken måste ha varit belägen i eller nära

Hults socken. Här ingår tydligen ett ånamn Skælla, hvilket

varit namn på en af de äar, som stå i förbindelse med sjön

задами, den nuvarande Soljen. Formen Skældes- visar, att än

i ännu äldre tid kallats ‘экзема. Om ånamnet är bildat al'

Isjönamnet eller förhållandet varit motsatt, kan ej bestämdt

sägas.

Nu är visserligen sjönamnet Soljen mycket gammalt, men

intet hindrar. att det kan ha utträngt ett annat ännu äldre

namn. Då sjön är ganska stor —- icke mindre än fyra socknar

stöta tillsammans i den — kan den för öfrigt i forna dagar ha

burit olika namn å norra ock södra stranden; jfr det analoga

förhållandet med sjönamnen Frillen (~ шаре) ock Angunnen

(~ Aiguahi).

Sannolikt bör då samma härledning sökas för Skälsnäs

Tjureda sn, Norrvidinge hd Smål., hvilket nanm i SD 5: 34 fr.

1341 skrifves Skællesnæs. Gården är belägen vid en halfrund

vik at' Hälgasjön, ock troligen har denna i äldre tid burit namnet

Skœllir (<- визами).

3. Ett viknamn выявив ingår i fsv. Skìa1dowik(>8kya.1dc-)‘.

i början af 1300-talet kungsgård, i Skällviks sn (fsv.Skie1davik

13582), Hammarkinds hd Og. Då kyrkan är belägen vid en

vik at' Slätbaken, antager jag, att namnet egentligen tillkommit

denna vik. Skyaldo- ar genitivus detinitivus, namnet kan alltså

öfversättas ”viken выявив’. Då ordet vik varit ock är fem..

har viknamnet samma kön.

Med detta viknamn bör sammanhâllas Skelderviken vid

Engelholm i Skåne; jfr om detta namn äfven Rygh Stud. s.

36 not 3.

Af öfriga sv. namn, som antagligen höra hit, må nämnas

ä.-nsv. вынешь träsk (1568)3.

I Norge uppträda motsvarigheter till de här afhandlade ort

namnen. нуди Stud. s. 36 anför ett fno. ljordnamn вывих.

som förekommer i ett par handskrifter af Håkon Håkonssons

1) SD 3: 424 fr. 1319, 494 fr. 1321, 688 fr. 1325.

2) Slylfc Un.: s. 210.

8) Anfört af Nordlander Ангел-т. fiskev. s. 28.
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saga ook lemnat врёт efter sig i gárdnumnet Skjellerud, fno.

видимы-ша‘; jfr samma förf. NG 2: 77. 1 samum arbete 15:

376 ointalas ett insjönamn Skjaldbreiò. Dessutom finnas no.

gärdnamn som hänvìsa pá ett Skja1dfors(Rygb NG 2: 189).

Detta Skjaldfors härleder RYGH frän fno. skj91dr’sköld’ ock öfver

sätter det med ’sköldforsen’. S'ákerligen ingär samma он] sköld

ätmìnstone ì ñertalet af ofvan behandlade 11a-mn, ock det syftar

dâ antaglìgen oftast pä formen. I nâgot af sjönamnen Skil

lingen uppträder кашке en añedning af detta ord, 'Skildunger

(se ofvan s. 537).

Föga. запасти är, att vi här ha af ordet sköld oberoende

dentalañedningar till den rot skel ’klyfa, skilja’, hvarnf detta

ord bildats ock som ligger till grund for sjönaninet Skä1en,fsv.

skiœl, sv. чадами o. s. v.

Slutligen má nämnas, att vììl — trots Mìddendorlï Aeng.

Ниш. s. 111 _- det motsvarande ага. order för ’sköld' uppträder

i ags. ortn. Seyldmere ock Sceldmere.

Skälen, Stora. o. Lilla, [пчел eller enligt нити}. uppgift

ljïâŕlen2 (Skellen Tuneld s. 254 [1741]; Skälen GS 3 О 40) pá

gränsen af Eringsboda ock Tvings sznar, Medelstads hd Blek. :

вишневым, skiuingsmàia. Sockengränsen за!‘ för öfrigt

tvärs öfver en i Stora Skälen belägen Trots den lios TUNELD

fórekommande formen antager jug, att grundordet ät sv. skäl

(i тащим о. d.), fsv. skiœl n. ’gränsskillnad, rámärke’. Samma

ord ingâr i Skä1sjön`’, Рви gârdnamnet Skiœlsbœk (SRP nr 85),

nu Skälsbäck Fagerhnlts sn Smäl. Sjönamnet liar вшита

samma betydelse som t. ex. sjönamnen__Mien, Růen, Бывших:

o. s. v. (se Findelu), Gränssjön (se Mien). Annu närmare stâ. natur

lìgtvis det besläktade Skillingen samt no. älfnamnet Skîlja., som

Rygh Elven. s. 216 för till ниша ’ätskilja, bìldn gräns’. ldettn

1) Ett званы-од, àr 1624 skrifvet Skielderòd, ñnnes i Torlösa

sn, Onsjö hd Skil.; se Falkm. s. 87. Det är emellertîd -— átminstone

numera —- ej beläget vid nágot (à karten synligt) vnttendrag. Summa

förhâllnnde ägcr rum ined Sküllßrqd Asklanda sn, Gäsenes hd Vg.,

fsv. Skelderidh (1420, Styffe Спи: s. 136). Här {ив-ат den mans

namnsstam, soul jug oniîalat i Sv. ortn. pá inge, -unge s. 124 under

Skioldunge. бившего Башню su Uppl. skrifves 1316 Skiœlam (SD

3: 265) ock hör выпаде; ßäkert боке hit.

1) Gs 1 ò as, 4 ó 37 : зкшвеьо ‹- ’skœ1sio, нишами, з ò

35, 3 О 31, 5 ò 29.
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sammanhang mä nämnas nägra ord om de intressanta 35111

namnen Skillingsboda, Skillingsmála. De visa hän pá ett лёта

hesläktat, men pá annat sätt bildat sjönamn, pâ samma sätt

som Midingsbràten innehâller ett gammalt sjönamn 'Miîiinger

('Miliunger eller ’Mipunder), hvìlket växlat med eller Гёте

gátt Mien. Detta namn kan i fsv. tid ha lytt ’Skilinger (‘81:1

linger : Skälen = Filingen, fSV. ’Filunger :Fjä1aren). Det kan

äfven ha ìindats pá -under ('Skiœl- eller 'Skil-); jfr sjönamnet

Hulingen, som i fsv. tid faktiskt kallats Hulunder, Holunder,

s_amt Fjällen med biformen Fjällunnen. Se för öfrigt Sklllingen.

Aldre former af gärdnamnen skulle Каппа 1еш11а upplysning

om hvilket som ar den rätta grundformen.

Formen Skellen 1103 TL'NELD iii' väl felaktig. Skulle bär

emellertid en talad form вышел föreligga, mäste denna be

traktas som den nrsprungliga oek namnet sammanfo'ras med de

under 'Skœlde behandlade vattendragsnamnen. Gärdnamnen pá

Skillings- tydde dà suarast pá en afìedning Skildinger. I sà

fall vore Skälen en etymologiserande ombildning af summa slag

30ш de under Allgnnnen (Algndhl), Frillen, Malen, Ландыш),

Oren, Rnmmen, Купец, Ryningen, Tůkern behandlade.

Fsv. Skœlla, änamn, se 'Skœlde.

Nsv. тканном, Skßllsnäs, gárdnamn, se ‘знание.

Nsv. знавал, gärdnamn, se ‘шпате.

skrn-an sannol. _fa-“ran” (I_Iermelin 1802) pá gr'ánsen mellan

Rö 311, Sjuhundra hd, ock (Osseby-)Garns sn, Länghundra hd

Uppl. : Skarvik. ввёл-аи fórhâller sig till sjönamnet вишен

(adj. вши) som Витал (likaledes 'i Uppl.) till вин-аи (adj.

skir). Namnet 111- egentligen oblik kasus af fsv. ‘пьёте, en sub

stantivering af det under Skin-en omtalade skär. Pä. en svag

form häntyder äfven gârdnamnet вши-111; (ej Skins-)_ Jfr med

afseende pá ari-formen (de närbelägna) нагнал, Tärnan samt för

Öfrigt afd. II. _'

Skärdl'ygell fäßrdryEgen l. `fäßrdrjŕjen (R'áäf 5:4, GS 3 0

36) Svinhnlts sn, Ydl'e hd Og.; ńära sjöarna Skiren (se d. 0. 4)

ook выгнан (Skil-langen). Om första leden se Skin-en. Sjön

'ar läng ос]: smal. Senare leden är tj'dligen adj. (пуд, fsv.

drygher ’som räcker väl till’, isl. drjúgr. Betydelsen ock bild

ningen äro säledes desamma som i Skirlůngen.
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Skären. _*

1) (SGU Ab 4: 4, GS 2 О 38) Ramkvilla sn, Västra hd, ook

Asa sn, Norrvidinge hd Smäl.; kallas af allmogen вишен; jfr

‘знал-шпиц, sjöns Шве uppvìsade паша, ook Skärlen.

2) Samn_1_a наши, fsv. 'Skœr, har säkerligen burits af 81:11:

sjön (GS 1 О 38) Längaryds sn, Västbo hd Smäl. : skärshult,

ár 1394 skrifvet штампик (SRP nr 2722). En i närheten be

lägen sjö har hetat визы-таю; se Skärflângen.

3).(Hermelin 1810) = Skiren 9.

4) Samma namn synes, att dömma af gärdnamnet 81:11:

näs, ha burits af Skiren 10.

5) (выше?! Lotter c. 1750) = Skiren 13.

6) (GS 6 О 32) Ljusterö su, Ãkers o. Värmdö skeppsl. Uppl.

Jfr för аза-15: sjönamnen выпав, skärdrygen, ‘выдаивал,

fsv. Skyœrœsyo(skogh) frän 1349 (SD 6: 135), nsv. Зимуют,

skärtjäm (GS 1 Ч 31), skin-$619112, выпады (GS 4 О 38),

Skäregölen (GS 3 О 38), вкёгащёпз, Зкёгачаъшес‘; jfr äfven

выпивший. För шаг: anför jag frän Ваш-па sjönamnet

Знал-51011 (1483)6 samt gárdnamnet Skœresiaa (1473)7; ушах-е

fsv. gärdnamnet Skœrsio (SD NS II) Skepperstads sn SmâLock

нет. skärebäck (динамик), vanligen skrifvet вкатила, nära

Skären 1 (skärlen). Af de ofvan uppl'äknade böra emellertid

паша afskiljas, som i fsv. tid val-it sammausatta med stan_1_men

вып-12; se sknrnängen. Af de öfriga torde skärasjön (GS 30 38)

i fsv. tid haft ett oammansatt. паша; jfr nämligen namnet ä

den vid sjöu belägna gârden знак-веков, hvilket förutsätter ett

sjönamn ‘звала; se Был-ан. De med -sjö о. s. v. sammansatta

l) GS 2 Ö 40 6 ggr, 3 Ó 40 4 ggr, 1 Ó 39 2 ggHSkársel-yd

1 gg, skarfo 1 gg (не шаге skärnängen), 2 0 39 : skarshult, 1 v 38

4 ggf : Skârbäck 1 gg, 1 Ö 38 2 ggf : skarsnult (se ofvan nr 2) 1 gg,

2 ò за 4 ggr (ее vidare skärnângen) : skarsnun 1 gg, з 0 38 4

ggr, 1 V 37 4 ggf, 1 Ö 37 2 ggr (se уйди-е skärnängen), 2 Ö 37,

2 0362ggr,3036,?,034,403.2,2v31,30312ggr,

4 о 31 : Skársjo, fsv. skœrsio (SRP ш 3093), 5 о 31.

2)033С›39‚2038,3034.

3) Gs a O 38 z skaraskog.

4) Gs 2 ò 40, в Ó 40 2 ggf, 2 ò 39,11 v 32.

5) GS 2 Ö 36 : Skärsjû, hvilket gärdnamn naturligtvis förutsätter

ett likaljudande sjönamn.

6) Dipl. dalek. 3: 216. т) Dipl. dalck. З: 204.
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namnen ä de sjöar, vid hvilka gärdar benämnda вши-вишь ligga,

äro snarast att betrakta som i yngre tid utvidgade af ett enkelt

nam'n ‘Библ; under Skären 2 211- ett вант sädant ex. uppvisat

(jfr fsv. витании). 1 vissa fall kan dock alltför väl зная-ниш:

utgä frän ett ‘зим-венцы ‹— ‘экаешоьищ jt'r det analoga Föra

hult <- Fyrisiohult, om hvilket se under Fui-en. Ett af dessa

gärdnamn зим-вши: har i fsv. tid {акты lytt Skœrfsiahult.

(se вник-пашем). I öfrigt ha ät'ven i t'sv. tid sammansatta namn

funnits antingen at' typen ‘внаем-ваш (âildre ’Skœre sio), bildade

som Brepaf, Diupa, Hola, Langa, Svartasio 0. d., eller af

typen Skœrsio, hvarpä ofvan anförts exempel. Till grund ligger

sv. adj. вши, fsv. вкати— ’klar, skinande; ren, fri frân grumlande

ämnen’ t. ex. i знаке watnne Södw., isl. skaerr. Ordet,n1'gel‘m.

‘акации, stäl' i atljudst'örhällande till skir, urgerm. ‘вин-12, hvaraf

sjönalnnet Skiren. Зил-эк": klart ook rent vatten utmärker

skären 1 (= вишен, ’Skärlàngen). skin-aan, skin-and vid

Risebärga sn Skä. llör däremot till skär ’bärgshäll’; se sklrjen.

Skäl'flůngen fàrßvlogggen (L_fär3va1032g9n?) (Skärfvalângen

Lindskog 2: 189; зим—наивен GS 1 0 35), läng ock smal sjö i

ЭКЮ-{ё m. tl. smal', Valle hd Vg. Det 311‘ tydligt, att Гоп-эта leden

innehâller samma ord som пашней à dell socken вып‘, inom hvilken

sjön till en del är belägen. Detta пашп skrefs âr 1452 Skerñ".

Vidare erinras om sjönamnen Skin-mingen, Skärfsjöng, fsv. вшит

sior (VGL 10) Vůthults, sn Västbo hd Smäl., nu капай Skär

sjön (GS 1 О 37, se знати). Jf'r ytterligare fsv. skœrlrsißhun

(1337 enl. SD IV) Lângaryds sn, Västbo hd Smâlß, hvilket Í`órut

sätter ännu ett ’Skier-fsm, säsom den вага belägna вытащиш

sjön i fsv. tid benämnts". Dessutom har samma паша ingätt i

fsv. Skœrfsiorydh (Skerf- 1312 enl. SD III) tillhörande Кубань

kloster. выпады; unser jng det vara snnnolikt, att det i an

teeknìngarna om râm'zirken mellan Vììxjö ock Linköpings biskops

döme t'rän 1320 (SD 3: 485) omniirnnda »i вышит utgär frän

ett sjönamn ’Skœrve. Hvilken sjö har nu härlned afselts?

Enligt min delvis ä. andra вишен i detta arbete fralnstâillda

l) Styiîe Un.2 s. 131.

2) Gs в ò 39 : Skarfsjo, 1 o 37 : skurfnuif.

в) Det är osäkel't, om härmed menus dat nnvarande звал-вишь,

soin är 1394 skl'ifves внешним (se Skäl'en 2).

4) Om den närbelägna знак-вдов so Skilren 2.
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uppfattning har man att зыка dokumentets Шасси helm лёта.

Klackhult Hornaryds sn, Husìnxaas vid sjön Hysingen, вши-

logxöö vid Sjön Skärlen (= 'Skiirlûngen), brutabierg är Bräte

bärg шпаге ät no1-r ook likaledes pá gränsen mellan Jkgs ook

Kbgs län, kaliïsass har man att зыка vid sjön Kalfren 5, 1059115

bäk vid Sjön Lygnen, сшиб ooss vid Grunnen 1 — alla â

den nämnda länsgrìinsen - trelssbäk vid Trälsmo strax norr

om sjön Lyen. Om man vidare identifierar gödinxhulta, med

лампам; Hagsllults sul, sà är det enligt min mening alla skäl att

identifiera ’Skœrve med den sjö, som nu канав Skärsjön (GS

2 O 38), en Щеп gränssjö i Fryeleds m. ñ. sznar. Vi fà alltsâ

ytterligare ett fall, (1211- ett gammalt sjönamn af stammen вып‘

utbyns mot ett af stammen ввёл». Ett par svenska vattendrngs

namu pä выпи, som 'zifveuledes innehällit semina. stam, päpekas

af Rygli Elven. s. 221. Fräu Norge erinrar Зав äutligen om

det vanliga älfnamuet виолы-чае. Detta namn llärledes af Вши

med all rätt frän no. яках-ч п. 'nnken банщица’. I Finnland

tîñrekommer ett floduamn Karvianjoki ock ett sjönamn Kal-vian

järvi i кати ock щепками sockuar. [Лап швы med all

rätt шпага Saxe'n Finn-ugr. forsch. 2: 201 ook T. Е. Karsten

i Finskt mus. 1903, 10:34 f. Юг dessa наши nordiskt ursprung,

urnord. ‘Штиль. Framför Ílodmynningen ligga зим-шагни,

hvilket ваши SAXÉN anser vara sammansatt med sv. dial. вши-ч

’stenrör’. Af ett motsvarnnde ord kommer, enligt min mening,

äfven de oi'van nämnda svenska s_jönamnen (Se знал-пел). Bety

delsen är sälunda densamma som i sjöuarnnen (Этап, skärjen,

Steningen ш. fl. n1. fi. Att sà mänga sjönamn pá Skärf~ ersatts

med sädana pá вынь, torde icke blott bero pä ljudlig utveckling

(skœrvsio -› skœrsio), ниш äfveu därpä, att i sjönr med steu

botten шипе: gifvetvis i allmänhet är rent ook klart. и

Skärfvingeu _[*m-ßvigeng (GS 2 Ö 37) Björkö sn, Ostra hd

Smâl., non' om sjön Nömmen : Skal-snoda. Detta gârdnamn be

höfver ej förutsättu ett enklare sjönanm; jfr t. ex. Ежи-{1311313

1) Godinxhult fir запиши det 1311 omnämnda gydhingshyltu,

hvilket i SD 3: 804 snmmnnsliilles med snmmn депеши. Detta an

tagaudes riktighet bevisns nf de oomtristlign mntsvnrighetema тощую.

= Torrmyran ось iárnboda. = Järnboda, toñ'taryd = Tofteryd,

diutilstorp = Golstorp ock gummatorp = Gummarp (se GS 2 Ö 37).

2) Anfört nf Будь NG 1: 144, 2: '275. IV. 2: 31.
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terp -› Rakstorp (under панацеи) samt tör öfrigt Rlppllngell.

Namnet innebäller samma ord som föregäende ock är sâ gott

som identiskt med no. sjönamnet Виды-‘111113911’. Jfr med al

seende säväl pá bildning som betydelse снижен, Stenillgen.

Sännìngen.

Skäringen [ай-Щеп? (GS 1 V 37) Mjöhäcks sn, Kinds hd

Vg. Det kan ej afgöras, om namnet hör till adj. 311111- 1 sjö

namnet зим-оп (jfr атаманы.) eller till sbst. 311111- 1 sjönamnet

Skärjen (jl'r Grytingen, Sklirfvingen, Stellingen). Jag f`ór0rdar

emellertid den förstllämnda tolkningen.

Skärjen. - __

1) ‘гм-311311? (GS 1 О 37) Bosebo sn, Västbo hd Smäl.:

Skärjebo. Sjön bar ganska steniga впивает.

2) ушам (juegan) (Skiärgen Lotter с. 1750; Skal-gen Nora

bärgsl. s. 57 [1791]; Skärjen Hermelin 1803, GS 2 0.32) Gryt

hytte sn, Grytbytte bärgsl., ock Nora sn, Nora bärgsl. Vstml. :

skllrjehymn (1591)”. Sjön har bärgìga stränder ock klart

vatten. __

._ 3) _farßjen2 (Hermelin 1808, med -g, GS 1 О 31) Sunnemo sn,

Alfdals hd Vrml. : Skärjen; jl'r витых-втащить 1 nììrheten.

Sjön har bärgiga stränder ock ganskn klart vatten.

4) ‘Тани-а. 0. Östra., „феи (туш) (Skergen Grufverela

tion 16583; вишен GS 2 О 31) Kroppa sn, Filipstads bärgsl.

Vrml.

Namnen bafva intet med de under Skìiren behandlade sjö

namnen att skatïa, вши-117111 utvidgllingar pá ig, -ug af 111511191)‘

(lande adjektiv icke äro sà synnerligen ovanliga (jfr särskilt

under Запев). Ordet är i stället bildat af sv. skär, fsv. вьюг,

isl. sker n. ’härgshälL klippa, isht öfver типе: nppskjutande

sâdan’. Det Íörutsätter ett fsv. ‘знавшие, svag form till ett adj.

‘экзаменах, 'skœrigher ’klippig, stellig’ ock är sálnnda sà till

bildning som betydelse direkt att jìimnställa med Gröcken,

Meljen. Enstnfvighetsakeenten i 2 ock 4 är alltsá oursprunglig

säsom t. ех. 1 Gor-jen, напел. För riktigheten af denna tyd`

lling talzlr äfven sjöarnas naturbeskalïenhet. Зашита ord ingár

1) Jfr Rygb Elven. s. 221.

2) Кошек. ark. 1: 558.

3) Enligt nppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS.
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nog ocksâ i выгнан, som ílyter genom вши-ша Rìsebärga

вы. (jfr Falkm. s. 88).

Skiirlen рычат (81кёг1е[в]дп] Wieselgreu 3: 258; Skjerlen

Höjers капа) Ramkvilla sn. Västra hd Smâl. : skarebäok (разге

шиш). Sjön kallas ä GS 2 О 38 вши-ед; se d. о. 1. Den har

enligt WIESELGREN det klaraste vattnet af sjöarna i socknen;

denua uppgift bekl'äftas af ett выгнав: meddelande frän orten.

Det kunde nu synas ligga пата till hands att här antaga en

l-afleduing af adj. вып. Sä hai' emellertid лапше: ieke bildats.

Enligt min uppfattning mäste det вши-103266, som omnämnes i

det under вып-наивен behaudlade gränsdokumentet frän 1320.

hafva afseende pä en ö eller nägot Ställe i eller i närheten af

выпад. Länsgränsen gär жёг: öfver sjön. Jag antager, att

förkortningstecknet Юг n uteglömts, namnet bör alltsä läsas

вши-10:13:66, en bildning af ett sjönamn ‘визах-Шивы‘ = ’Skär

làngen; Мг t. eX. Мёд-Ь, Skirlñngen. Dock vällar o-Vokalen

nägon svärighet : det ligger närmast till hands att antaga, att

bär en ombildning af -langer i anslutning till ord pá afledn.

-unger, -onger fól'eligger. Af 1 i ‘внешнее: ‘ál' nu den i

вышел upptr'ádande afledniugen ett minne. Se för öfrigt Зин-ел

ock Längen.

‘Sliäl'lángen, fsv. ‘вини-1211361‘ = Skären 1, Skärlen.

Рви Skœrve, se мытарем.

Skörsummen (GS 4 О 36) Eds sn, N. ‘Щит 11‹1 Klm. :

Skörserum.. Sjön kallas emellertid enl. uppgìft Skörserums

sjön. Om namnet skörsummen värkligen exìsterat, utgär det

пани-Нате frän ett ‘эксп-негативен, bildat al'gärdnamnet Skör

serum liksom Barsättern al' Вал-вывел‘, славны-ц af (ивы-нет,

Knabbarpen af Knabbarp о. в. V. Men gärdnamnen pá rum,

hvilka. just i Klm. äro synnerligen vanliga, hafva mycket ofta

danats af sjönamn; se t. ex. under Allgunnen. Skörserum är väl

alltsä ett ’Skörsjörum; jfl' t. ex. Sandseryq af Sandsioryd

(1345 еп1. StD V), Säfsebo : Säfsjön (GS З О 34), Torsebo :

Torrsjön (2 35) ш. fl. Skörsummen : Skörserum : 'Skörsjön

= sjönamnet змием : värdnamnet Glaáker : sjönamnet ’G1a.(d).

Däremot 'ár det omöjligt att i заклад at' шаге former med be

stämdhet yttra sig om hvad detta namn ’Skörsjön betyder.

Mânga. möjligheter firmas att íïìrklara det _ för ату desamma,

som anföras under вишен, dit jag hänvisar. Dessutom kunde
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tänkas pá sammanhang med fno. älfnamnet экую, jfr fno. фта

namnet Skyrudalr, nu выставлен‘.

Slßktßrßll väl s1ak3tar2n (Radloñ` 2: 92 [1805], SGU Aa

94: 5), liten sjö pá grììnsen af Loh'arads o. Busby sznar, Ly

hundra hd, samt Skederids sn, Sjuhnndra hd Uppl. Den är

mig för öfrigt obekant. Om man skall väga utgä frän den

moderna namnformen, kan namnet icke tydas anuorlnnda 'zin

som innehâllande sv. fsv. шансы-е, hvilket ììr Шла: fräu mlt.

slechter. Det tycks alltsâ ha nâgon tillfállig upprinnelse lik

som sjönamnen Märrsprängaren, Бушмен, Silfköparen; jfr

äfven Kolbrännaren. För öfrigt erinras om Kolarsjön, Skinnare

“шлеп, Skomakaresjön o. n.. i alfabetisk ordning samt i den

semasiologiska öfversikten anförda namn. Nära jämförligt är

ìifven fno. Запиши ’skomakaren', nu Suteren m. fl. former, som

namn pä зги-дат, fjäll ook skär; se Этап-ем Att ett tyskt lânord

ingär i ett sjönamn, ёж icke ovnnligt, dá frâga ёл- om mindre

sjöar; jfr t. ex. Ryttnren, vidare under Skomnknre, ваше samt

under немец, Kloten.

Slunken (Skarab. l. tidn. enl. NDA 1903, nr 268, s. 6) Var

tofta hd Vg.; mig för öfrigt obekant. Namnet är möjligen att

Юга till sv. dial. вши]; ’lätting о. d.’ (Rz s. 624) ock sälunda

ett nedsättande `115.ш1`ёге1зепашп af samma art som t. ex. Da

baken, Dövalen, Sàkern o. а. (ве afd. 11).

Sla'illliillgeu slìiüuìgen2 (Jílfìiygm-)z (Släuningen Radloff

1: 13 [1804]; Släningen GS 6 О 31) mellan Маша, Estuna o.

Lohärads smul', Lyhärad Uppl.' I saknad af den ledning, som
шаге former erbjuda, 'air det med tvekan som jag yttrar mig

om detta namn. Namnet tyckes vara en bildning pá -ing :if

det i sv. dial. allmänt förekommande alena. ’läng, smal ШИ

stam’. Att ord med dylik betydelse ingâ. i vůra sjönamn, 311

ganska vanligt;jfr särskilt under взаимен, ernnknrveln, впиши,

lilampen, Likstammen, Snesaren, Sperren, Stoeknren, Tennren Sault

för öfrigt Stafsjön, Stângán (fsv. Stang) о. s. v. _ Har sjön i

шаге tid hetat 'Vœllinger (se шпицев)? _

Slättêll, Stora o. Lilla., möjligen slë.t“1:en‘2 (GS 1 Ö 38) Unna

ryds sn, Västbo hd Smäl. :S1ätteryd. Namnet швы frän ett

1) : skyr- n. 'surmjölk’? Jfr Mîœlki ook Будь NG 3: 227, 15: 132.

2) Uppgiften härleder sig yttorst frůn en 75~ńrìg Frôtunnbonde.
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i'sv. ‘811311119, svng form af adj. slœtter, sv. slät, alltsâ en bild

ning af samma slag som Fluten, fsv. 'Flati : flater, тиран:

diuper, Hviten : hviter 0. 5. v., alla med akc. 2. Adj. slœtter,

51111, ingâr äfven i slättsjönÁGS 2 О 37), 811111511111 (1 V 32)

samt viknamnet Slätbeken Og.1 Jfr i t'räga om betydelsen

ììfven Jämnasjön (1 V 35 Vg.)

Smal» säsom îngâende i sjönamn, se Mjögtvängen.

Smedbälgen (Wieselgren 3: 212) Nye sn, Ostra hd Smäl.

Sjön 111- mig för öfrigt obckant. Om namnet hänvisas 111111111

швец. Det 311- tydligen ett s. k. jämfórelsenamn ock hal' sä

lunda llelt annali betydelse än ä ena sidan Smedsjönf, Smed

tjärn (GS 1 V 34), Smitjärn- (1 V 33), Smedsvattnetspck â

andra Sidau Smedjevattnet (2 V 34), Smedjesjön (2 0 40).

Namnet Smedjesjön utmärker папы-1131115, att en smedja vai-it

eller är belägen vid sjön; jfr liknande bildningal' särskilt und'er

llysingen. I frâga om namnet Smedsjön se 1. ех. under Slak

taten.

Smñkrnktjärnnrna, Smävnftnet, Se Llllen.

Smìillngen Dalai-na, se митингов ock Smlilten.

Smii-lten exnälä'een2 (Crzelius s. 130 [1774], Hel'melin 1818)

Döderhults sn, Stranda. hd Klm. : Smältebro, Smälterum. Det

senate gärdnamnet visar, att sjönamnet har myeket gamla anol'.

Dä sjön 'ár láng ock smal, vill man snarast härleda det ur adj.

smal; jfl' Smalsjön, Smälingen (under Mjögtvîingen), fht. 81118.

lanaha, Smalenbach m. 11. (Förstem. 2:1278). Med afseende

pá t-ailedningen böra sjönamnen Gullten ock Multen jämfïjras.

Se 1151- öfrigt Steksmälten. _ Еву. ‘вишне.

Snnten, ве Snyten.

Snesaren sneßserîn (Hermelin 1818, GS З Ó 36) Djurs

dala. m. 11. socknal', Sevedes hd Klm. Namnet, ett fsv. 'Bnësir

= 151. 'Sneisir, 'air enligt mitt förmenande bildat medelst 1 sjö

namn vanlig afledning af sv. dial. snes (sneis) f. ’en 1 bädn

ììndar tìllspetsad stör eller stâng; ‚Елен, tunn kvist ш. m.’(Rz.s.

641), fsv. snes (se Södw), isl. sneis ’pinne, tunn kvist’, som be

kant af samma rot som snide. Ordet ingâr äfven i sjönamnet

1) Jfr i frůga om sista leden no. fjordnamnet Rombaken, Rygb

Stud. s. 64.

2)Gs2040,3039,30312ggr.

3) GS 2 V 35, 2 V 34.
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ввезти-ел samt i no. älfnamnet Sneisa. (se Будь Elven. s. 236')

ock tör öfrigt några no. ortnamn, dels namn på gårdar ock dels

på fjäll (Se Rygll NG lndl. S. 76). _ Snesaren är bildat afanes

som этим-ел af stock. Ord med betydelsen ‘маке, stång, käpp

o. d.’ Iaro ganska vanliga i svenska sjönamn; se senast under

Slänningen. — Sjön tycks äfven ha kallats Snoken.

$пе$па1°еп впавшим-211 (asnësnärp) (Snesnaren GS 3 31;

Snesaren Berglund s. 2) Ватным-55 sn, Lindes bärgsl. Vstml.

Namnet är, som under Snesnren anförts, bildat at' det gamla

nordiska ordet sneis, snês ’pinne o. d.'1. Betydelsen erinrar så

lunda om den, som vi antagit för namnet å den bredvid lig

gande Gränkafveln. Om den hos BERGLUND anförda formen är

riktig, skulle afledningen шатен vara at' mycket ungt datum.

Annars törhölle sig Snesnaren till Snesaren = t. ex. Björkna

ren : Björkaren = Eknaren : Ekeren.

Snivaren (Hermelin 1802) Hargs sn, Frösåkers hd Uppl.

Sjön torde numera vara försvunnen. Å GS 6 O 30 finnes visser

ligen en gârd Snifvartorp upptagen, men vid någon sjö är den

numera ej belägen. Om ordets härledning har jag ingen me

ning. Kanske namnet bör sammanhållas med Snövålen nedan?

Suoken (Crælins s. 391 [1736? 1774]) skall enligt Claim

framställning ligga eller ha. legat i Sevedes l. Tunaläns hzder Klm.

På grund af den plats i listan på de nppraknade sjöarna, som

namnet intager, är det emellertid tydligt, att sjön måste vara

belägen i Sevedes härad. Nu finna vi vid sjön Snesaren en

gård vid namn Snokebo. Det är sålunda så gott som säkert,

att Snoken varit ett andra namn' på den sjö, som nu kallas

внеш-ел. Man kan fatta namnet som en ellips ai' detta gård

namn; jfr Fjättmunnen, Gissmunnen. Sannolikare synes mig dock

vara, att här som i så många andra fall det på -bo (af äldre

bodha) slutande gårdnamnet är bildat af sjönamnet. Detta

får då snarast betraktas som det namn, hvilket tillkommit sjön,

innan den kallats Snesasen. Jfr t. ex. Darsbo : Bagaren, Djupebo

: Djupen, Gäfvebo : амбал, Kedjebo : Kedjan, Spabo : вреден,

Svansbo : Lillsvan m. fl. m. f1. (se öfversikten). Om dylik namn

växling se senast under können ~ Rymingen. Jfr äfven under

Knnbbnrpen, som ocksâ. har-namnet Skiresjön. Den fsv. formen

l) Om detta ord se utförligt Dyrlund Ann. n0. oldk. 1885, s..269 f.



XX. 1 Snesnaren--Snytem 561

bör ha "ат ‘знаке : fsv. snoker, isl. snókr ’snok’. En dylik

añedning, hvilkeu skulle motsvaras af ett шву. 'snoksjön, kan

betyda ’sjöu, där snokar uppehàlla sig’ l. dyl. (jt'r Ormsjön

under откатов) eller syfta pá sjöns form (jfr OrmIůngen). —

1 Norge Напев ett gärdnamu виска (med slutet o), Hedemarken,

hvilket enligt Будь NG З: 207 egentligen är namn pá ett чаги.

Detta ställes af RYGH med tvekan till det af Ross anförda. no.

snok m. ’kjalig luft-ning".

Slmrranl (GS 5 0 3:2) Munsö su, Färentuna hd Uppl

Заплети kommer namnet af samma stam som ä.nsv. зван-а,

biform till anun-a, sv. dial. t. ex. L'ppl. snorra (om t. ex. brom

sens surrande), mbt. snurren ‘виза, brusa’. Jfr i fräga om be

tydelse t. ех. BremseuLRusken.

Snuggen (GS 3 О 31), mycket Шеи), mig for öfrigt obekant

vattensamliug i Ramsbärgs sn, Lindes тёк-331. Vstml. Sjön stär

medelst en ä i íîìrbindelse med Mjuggsjön, hvìlket паша be

tyder ’smalsjön’ (se избежании). Várt sjönamn har en analog

betydelse. Det innehäller det adj. ’snugg Жоп’, som f`órutsättes

for sv. запева ’kort tobakspipa’ ос]: som är identiskt med isl.

snQggr ’knapp’. Det förhäller sig till sv. dial. snagger liksom

dugg till dugg, ìL-nsv. rugg till гав; o. s. v. En i-omljudd

form ät sv. snygg, isi. snaggr. Л!‘ Djup, Grundsnuggan. I frágil

om betydelsen erinras närmast om Korttjäm (GS 2 V 34 Dalsl.)

: fsv. o. s. v. kort, som ür lânat frân mlt. kort, sj'álft ett lân

frän lat. curtus.

__ Snyten sny‘°’ten‘l (Grau s. 58 [1754], Hermelin 1801, GS 3

О 31)» icke отсудив‘ sjö i Karbännings sn, Norbärgs [пи-331.

Vstml. : Snytsbo (sâ. redan 1571?). Namnet innehàller utan

tvifvel en omljudd form till den stam вши, som ingär i sv.

(dial.) snut m., snyte n., bvarom se Rz s. 644, ook "Шахе

i no. анус m. ’framskjutande spets l. topp’ Aas. Afdennar

stam bìldade no. gârd- ook fjällnamn med betydelseu Ждёт:

framskjutande’ anföras af Кущ] NG 1: 42. Hit for jag äfven

В". snytebergbœ (1311 __enl. SD III) баш]. невинна: är väl

sjönamnet Snaten (GS 4 О 27 Häls.); jfl' по. gärdnamnet впала,

тике: af Rygh NG 1:332 вишен till no. snat u. ’en папахе af

1) [там är mig obekant.

2) Forssell Sverige 1571, s. 83.
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Skov’. I frägu om betydelsen erinras om sjönamnen Kilen,

Näsnaren, Skagern, Tängen, Udden, ‘Певец. Namnet har sä

lunda afseende pá sjöns form.

Om man sammanhäller namnets tvästafvighetsakcentmed

gärdnamnet Snytsbo, crhälles ett. fsv. Snytvir. Snytsbo utgär

Sälunda frän ett ììldre ‘Snytisbodha. Jfr t. ех. Bringen (med

akc. 2) ock Brings ma. (<- 'Bringis щади).

Зпбп‘пеп enösvâf-'ln (rsnövàm) (Сменив S. 129 [1774].1161'

melîn 1818, GS 4 О 37) delvis {пот Kristdala sn, Tunaläus

hd Klm. : snöfwersmam, Snöfversnäs. Dessa fràn Sv. postortlex.

hämtade gàrdnamnsformer {негде enlîgt uppgift пышет i bygden;

formerna винты-яшма ook Snäfvernäs â GS äro däremot fel

пища, den sennre i Надземная. mätto. Snöfvers- utgär Ми

ett Snöväls- eller Висишь.

Sjönnmnçfs förra del är вши-авт snö, fsv. sua; Мг (?) виб

sjön (GS 3 О 31 Dal.)y det 110. älfnamnet Snßdßlal, ugs. tó

впитав mere?. Man kunde dock ät'ven папка pá sv. snöd, fsv.

snaper bl. а. ’Ьаг, öde, ofrnktbar', isl. snauör. 0m den senare

leden se under ‘шеи. __

Sockens (GS 3 О 31), Шеи sjö i “тег-Ума sn, Nor

bärgs bärgsl. Vstml. Namnet har nppenbart afseende pá sjöns

form (se Катит). Grundordet är sv. sock m. i bet. ’strnmpa',

fsv. sokker, isl. sokkr. N'zirmnst jììmförliga till betydelsen 'áro

de under Brocken omtalade Broksjön ock Byxetjàrn. Jfr äfven

Handskesjön (GS 1 V 33 Dalsl), Sálevattnet (2 V 34 Boh):

sâla ’sula' о. а. Hit hör nog däremot ej Sookatjärn (GS 1 V

33) : Socks. Dalsl. Af annat ursprnng âìr i alla hììndelser det

icke sällsynta no. gärdnamnet Sukken, fno. Sukke. f.. МП

ker Будь NG 1: 4 med nägon tvekan stìiller till no. винца ‘Юг

djupning о. d.’

Solnren soslarYn l. enligt annan uppgìft Solenf (ваш-ел

Hermelin 1818, Ekbœck s. 25 [1828]; Воин-ц GS 3 0 36). icke

obetydlig sjö i Djursdala sn. Sevedes hd, ock Locknevi su.Tjusts hd Klm. : Solsebo. Dialekten i trakten synes vara ett

l) нуди NG 3: 361.

2) Middendorff Aeng. Ниш. s. 120.

3) Uttnlsuppgift har ej lemnats.

4) Sá bör ‘Ш uttalsuppgifton »soeln med босы 1 ock akc. 2#

мех-3119115.
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e-mâ11. Jag kan med de resurser, som stå mig till buds, icke

afgöra, om uttalsformen »soelm bör tolkas som (hest. form af)

fsv. '861e eller om det kan återgå på ett Solar-en. Det är också.

möjligt, att dessa former i målet skulle sammanfalla. Jfr hvad

som yttrats under Bolen 1 (= Bolaren) ock Bönern. För Solaren

talar den först angifna uttalsuppgiften samt den omständigheten,

att af kartograferna denna form användes; vidare gårdnamnet

Solsebo, hvars första lcd kan innehålla ett fsv. 'Sölis, gen. till

'sann men icke'ett ‘вам, gen. till '3619. Dessutom kan s01

sebo förklaras nr ett 'Solsio-. Ниш som hälst är det tämligen

säkert, att en stam söl ingår. Jag sammanställer namnet med

sv. ock fsv. sol ock tolkar det som 'solsjön, den soliga eller

(liksom solen) glänsande sjön'. Jfr sjönamnen solen, венец,

Solnen(?), Solsjön (GS 1 V 33 Dalsl.) samt no. älfnamnet Sola

(Rygh Persona. s. 229), hvilken älf kommer från Solsjøen ock

går förbi Solaas (se Бугра-Будь Elven. s. 334). Af sbst. måne

har Månesjön (GS 4 О 33 Sdml.) bildats, af stjärna. Stjllrnsjön

(1 V 36 Vgn).

Solen sotlen (enl. uppgift), sjö l. hafsvik i Misterhults sn,

Tunaläns hd Klm. Se om detta namn föreg. artikel. _.

Soljen вошел 2 (Soljen Lotter c. 1750; Solgen GS 3 О 37;
Зашел Hermelin 1809), stor sjöti Hults, Melby, Edshults m. il.

smar, S. Vedbo hd Smâl. Namnet hör möjligen till sv. sol;jfr

Зона-ел, Solen. Denna härledning har framställts redan af Allvin

Mo s. 48; men for långt går nämnde förf., då han, om ock med

tvekan, identifierar sjönamnet med isl. sólargeisl 'solstråle'.

Namnet kan vara en bildning af ett adj. pà -g i betydelsen

’solig’; närmare bestämt innehåller det väl en svag form ‘вещие

af adj. 'sölugher (= nsv. solig) ock har sålunda uppkommit på

samma sätt som sjönamnen Gorjen, Gröcken, Maljen, Orjen,

Вши-деп m. fl. Liksom i flera af dessa uppträder akc. l istället

för den väntade tvåstafvighetsakcenten. Sölghe —› Sölghe på. grund

af vokalens ställning framför två konsonanter.

Emellertid hör äfven den möjligheten framhållas, att nam

net kan höra tillsammans med sv. svälja, isl. svelgja o. s. v. I Norge

1) ‘И!’ Lundell SV. lm. I. 1: 125 (135).

2) Enligt två uppgifter.

Sv. шпат. XX. I. 36
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finnes nämligen ett gärdnamn Solgjem, uttalat sä`1jemm, hvars

Pörsta. led Rygb NG IV. 1: 89 tör till ett añjudsstadium af

uämnda värb under erinran om forsnamnen Svelgjendi, Svelgen,

Svelgfossen. Jfr närmare Söljen. Formellt sett tilltnlaude, men

frân synpunkten af nutida naturförhällandeu mindre frestaude

är att bär se en substantivering af ett adj., motsvarande det

som ligger till grund 161- fht. solagòn, mbt. solgen ’vältra sig

i smutsen о. d.’ : fht. mbt. sol n. m. ’dypöl o. d.’ Jfr det till

bildning ock betydelse fullt analoga. Gorjen.  Under Stilen

bar den möjligbeten bebandlats, att sjön i fsv. tid äfven burit

namnet ’Skœllin

Solnen sußlfeng eller enl. _enuan uppgift sußerîn, bvarom ne

dan (Hermeliu 1818, GS 3 О 37) Vimmerby sn, Sevedes hd

Klm. : Solnebo, Solnehult. Skrit'tformerna ваш af sjönamuet

som af gärdnamnen туда pá en stam вонь. Jfr Solnàn Svegs sn

Härjedalen samt sockennamnet Solns., bvilket under medeltiden

lytt Solna, snnnolikt sammansättning at' ett gammnlt önamn

'Söln1, som bildnts af det i ö- ook älfnamn ушаты vanliga

suffixet- n; jfr det bekanta fno. Sóloyar. Men mot antagandet

af en dylik form tala de inkomna uttnlsuppgifterna, af hvilka

den första tydligen söker {негде det värdade, den andra det

mera folklìgn uttalet. Bäda neka bäu pá ett fsv. 'Su1e. Jag

k'ánner о) mâlets ljudlagar ook kan sälunda ej säga, om u-ljndet

kan utgů frân ett ô; men det förefaller otroligtf. Snnnolikt

fär alltsâ. namnet icke omedelbart förbindas med Solal-en, Solen,

Soljen, utan bör kauske ställas till det af Rygh NG IV. 1: 108

отшибе fno. Штатив: 8111-, bvars etymologì jag ej 115111151` meu

som kan utgä frân eu vâìxelform till sol (jfr fsv. ansìlís). Áfven

erinras om (le bos Будь Elven. s. 251 t'. anfórda älfnamnen pá

Sub, i bvilka dock stundom ett äldre Surö- kan dölja sig.

vidare om du. виновен, fht. älfnamuet Sulaha samt Щ‘. sulbeks

ook Sulbichi; jl'r Виду-Будь Elven. s. 335. Formen pá. -nen

sknlle i sà fall uppstätt dììrigenom, att artikeln туй gänger

tillagts (jfr Tür-nen). Först när fsv. former af de antördu gârd

namnen uppvisats, kan nägon klarbet vinnas i denna fräga.

1) Att liìir ctt önamn föreligger, für anses säkert; jfr Hildebrand

Sv. medelt. 1: 31.

2) ЛЬ‘ Lundell Sv. 1ш. I. 1: 111 (121) o. följ.
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Med isl. s911- ’mßrkladen’, Шагай‘ Bugge-Rygh Elven. s. 336

anser namnet möjligen vara. айвы, kan det i alla händelser

ej förbindas, dä -Ql- ju i sv. bör uppträda som -ö1.

Sommelll, se Sammeln.

Sommen scunßmen2 1, uttalas af allmogen Затеи возшеп?

([fraall] Sooma. 1447 2, [fran] Soma. 15005, alltsâ. i bäda fallen oblik

kasus; Somen Hund Erik ХЛЕБ krön. strof 310 [e. 1604], Blneu

2: 35 [1663], Spegel Guds verk o. hvila s. 109 [1665]*, Arrhe

nius Disscrt. geogr. de Smol. s. 43 [1719], Tuneld s. 115 [1741],

Linné Skänska resa s. 17 [1751], Broocman 1: 17 [1760]; Som

men Crgelius s. 7 [1774], Törneros Bref 1: 272, 2735, ВШИ‘ 5: 12,

GS 3 O 36 o. s. v.), mycket stor sjö mellan Ydre, Kinds о.

Göstrings h:der Одно. N. Vedbo hd Smäl. : Sommenäs Tirsc

rnms sll, Kinds hd Og., är 1405 skrifvet Somanœs (SD _NS l),

Sommevik l. Somvik, Malexanders srl, Göstrings hd Og., :1r

1402 skrifvet Somawik, nu äfven капа: Sommeräng. Sjönam

net 5118511- äfven i Ydremälets somaskep (возшауе‘гр), :lf ваш"

2: 69 skrifvet Sommaskep, bât i sjön Sommen, samt somaström

ming; ridare i Sommekärret, ett кап‘ längt frân Sommen, i

Asby sn, Ydre hd (Rääf 2:83). Sjön, som har en areal af

11/2 kvadratmil, bestär af llera genom lzlndtungor eller öar

Skildzl, щебет breda eller smala sund sammanhängande länga

vikar6 (om dess natur se äfven citaten frän TöRNERos ncdan).

Namnet, fsv. ваше, hval'tlll ofvan anförda so(o)ma. ür oblik

form, identifierar jag med det ännu i Ydremälet lefvande somme

m. om ett каш, som är för stort för sitt ändamäl?. Nu kunde

det visserligen synas sannolikt, att detta ord intet annat är än

sjönamnet i öfverflyttad bemärkelse; men häremot taler myeket

bestämt, att äfven no. har ett sôme m. 'massa' Ross. Detta ord

hör enligt min mening till summa rot som fsv. sam(p)na, ty.

1) 1 allägsnare ‘станет säges ofta som4men, i Skůne (t. ex. vid

geogrnfiundervisningen) vanligen Som4men1bàda dcssa nttaläro вшивая

fclaktiga.

2) Чад“. kl. jordeb. s. 98. 3) Vadst. kl. jordeb. s. 97.

4) »Seinem ther sil můngen kobba выпьет.»

5) s . . den stom. sjön Sommen, som kringkantad af skogbetäckta

branter mullrade mörk ock hemsk i midnattsskymningen» . . . :>Djnpt

inunder oss “Штабе sig Sommcn . . vördnadsbjudande ock afskräckande

med sinn branta ock уйма. strändem

6) Tbam Link. s. 18. 7) Rääf 2: 83, ваш.
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sammeln о. s. v., sskr. вандала, sv. tillsamman o.s. v.,gr.ônï.).o;

’1юр‚ församling“, Summa afljndsstadìnm som sommen nppvisa

isl. sómr ’passande7 ook n0. vâirhct ваша, da. summe. Ett

annat,sum,uppträder i sjönamnet Sammeln ook ietti Snorra

Eddan l'örekommande »heitb för ’sjö’, ваш. Samma stam

ingär утаю i no. älfnaninet Somma., hvarom Rygh Elven. s.

239, (1311- äl'ven Sommen omtalas. Med Sommen ock Sammeln

besläktade vattendragsnamn synas уйдите föreligga i det n0.

älfnamnet Sama (: Батареи), som antöres af'Rygh NG 14: 260,

samt det uppländska änamnet Samnanf; jfr sami, ett »heitis

fór sjö i Snorra Edda. Det kan förtjäna päpekas, att älfven

Somma. kommer frän en sjö, som heter Samsjaen. Betydelsen

i sjönamnet är alltsâ ’vattensamling’; jfr Ищет ock (Шт ап—

förda analogier.

Däremot hör пашней ej _ ätminstone ej i fräga om bety

delse _ till шт. suome ’angenäm, mild’, hvilket bör ställas

till gr. inspo; ’sanft, milde, gefällig’ о. s. v., sskr. sâman ’mild

o. s. v.’, sämana тылу, fht. ватт“.

För knriositetens skull kan nämnas, att Папа Svea rikes

hist. 1: 14 förbinder sjönamnet mcd linska Suomi, hvilken ety

mologi ät'ven framställes af Bohman Vettern о. dess Ките:

S. 180. _ FSV. Söme.

Sorb, se Sonnen (slutet). __

Sormen sor4men (GS 5 О 32) Vallentuna sn, Vallentnna

hd Uppl. Sjönamnsstammen har jag älst funnit ingäende i det

är 1396 frän Vallentunn härnd omnämnda gärdnamnet (i) Sormo

(SRP nr 2813). Samma s_jönnmn ingär möjligen i Mesormen

(‹—‹ М1р-, d. V. s. Mellansormen). Af samma Stam surm- ät

med i-afledning bildat fno. älfnamnet Syrma, omnämnt afRygh

NG 3: :299 f., 316, Elven. s. 261. Afven ett fno. sjönamn 'Syr

mir har fnnnits4. Jag antager, att till grund för dessa namn

ligger ett sbst. sorm, surm, som förhůller sig till sv. dial. sör,

fsv. sur m. ’smuts’, isl. saurr _ bl. а. ingäende i no. ortnamnf'

_ liksom sv. dial. вони“, isl. gormr Петит, gyttja’ till sv.

1) Ош öfrîga aflägg af donno. rot se utförligt Хот. Ark. 6: 364 f.

2) Jŕr K. H. Karlsson Uppland 1: 419.

3) Om dessu ord se Froehde Bezz. Beitr. 21: 324.

‘) Rygh NG 3: 300; jfr Elven. s. 336.

Ь) Rygh NG 1: 216. 6) Rz в. 225.
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dial. вёд- o. s. v., hvaraf sjönamnet Gorren danats. I (гада, 0111

afledningen kan äfven jìimfòras sv. dial. syrma t'. ’syl-a, syrlig

het’ (Rz s. 700). Betydelsen 515.1- nära den ìsjönamnen Gorjen,

Gorren, Kàen, Pasken, Vesan. Rotbesliiktade äro möjligen för

öfrigt Surktjärn nära Göteborg (af ett enkelt sjönamn ’Surker?),

vrml. älfnamnet ветка, anfört af Fernow s. 17 (1773), eek fno.

älfnamnet Sui-ka (Rygh NG 2: 127), sâvida de ej skulle stà i

ailjudsförhällande till no. älfnamnet витка, (Rygh Elven. s. 252).

Dà âtskilliga nordiska vattendragsnamn synas vara bildade

med afiedningen m, behöfver denna för öfrigt ej redan ha till

hört det grundord, af hvilket вошел uppkommit. Sormen kan

fórhälla Sig till Sorka Som Vismen till Viskan.

Alltför aŕlägsen ligger en sammanställning med sskr. sár

mes `flytande’, gr. ópyn'i ’vâldsamt päträngandd, dit man ìifven

plägar fora. germ. sturma.-__’storm’.

Soten nesten2 (GS 1 О 36, SGU Аа 25: 45), liten sjöiOds

sn, Gäsenes hd Vg. : Sotared. Den fsv. formen har tydligen

varit ‘заве. I Norge Напев ett s'ákerligen besläktat älfnamn

Sota (Rygh Personn. s. 230, Elven. s. 241). Det ligger нэп-таз:

till hands att antaga _ säsom Миш RYGH gör _ att namnen

afletts af sv. fsv. sot, isl. вы и. ook att. ’Sôte däraf bildats som

sjönamnen ’Ise af is (hvarom se впиши), ‘Fiœlle, nsv.Fjä11en,

af 135.11 0. s. v. Кашне: skulle alltsà öfversättas med ’sotsjön’

00k syfta pâ. vattne'ts färg; jfr Kolsnnren, Mörken, Svarten nl. fi.,

Вузы-дёгтю mä erinras om det grekiska ñodnamnet 111811651; 1

Mysien (Strabo) : сазаны; ’sotig’1. Etymologiskt identiskt med

Boten 111- dâ. isl. hästnamnet Sóte Sn. E.

Nu kan emellertid i gammal tid äfven ett adj. 'söter, oom

ljndd biform till sôter, hafva existerat; 311- sskr. svâdú, gr. i313-,

isl. n. pr. Sóti, fsv. Sote2. Dock tror jag ej, att man fär för

klara värt sjönamn ur detta adjektiv.

Sottern.

1) sot1tern (Sättern Tuneld s. 73 [1741]; Sottern Lotter

e. 1750, GS 3 О 33), stor ock _ enligt uppgift _ »myeket

1) Fick Bezz. Beitr. 22: 57. 2) Lundgr. Ниш-51116. s. 19.

3) En allinogeman frän trnkten tycktes mig uttaln namnet med

akc. 2. Den musiknliskn nkcenten var mig dock sa). främmande, att det

ё: möjligt, att jag Идет fel. Tiden _ ett kort täguppehàll _ med

gaf ej att skaffa vissliet i saken.
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vacker» sjö mellnn Svännevads sn, Skyllersta hd, o. Askers sn,

Askers hd Nke.

2) вещем (ваш-ед Karts. fr. 16891; Sättel-n Hermelin 1802.

Вашей‘ 1: 10 [1804], GS 6 O 31) Knutby su, Närdinghundra. hd

Uppl. : Sotter (Sàtter). Gärdnamnet har naturligtvis uppstätt af

sjönamnet, innan detta erhöll best. slutartikel; jt'r Dunker:

Dunkern, Lâng : Längen, Bist : Risten о. s. v.

Sjönainnet bör nog sammanställas med det af Вуз}: NG

3: 427 anförda. no. älfnamnet ваша. Däremot kan det ej, sä

som Rygh Elven. s. 241 synes амида, fórbindas med no. ЕШ

namnet Sota, hvilket i stället hör till Soten ofvan. Beträñ'ande

härledningen kunde nägon erinra sig` att fsv. adj. sät(t)er ’enig

ШПИЦ.’ isl. sáttr ds., sv. вы af Lidén hos Nor. Aisl. gr., § 111

identifiei'ats med lat. sanctus ’hìilgad, helig', ock vilja i sjii

namnet se betydelsemotsvarigheter till namnen напев, наца

sjön, нашей, о. s. v. (se напев). Adj. sitter ställes emellertid

mera tilltnlande af Bugge KZ 20: 31 till вып‘. намаз ’reibun

den’. Möjligheten, att Sottern ock sanctus böra. {Ей-шпане, stäi'

i alla hìindelser öppen, men synes mig rätt svag, om iin till

varon at' s. k. heliga eller fridlysta. sjöar ingalunda kan t'örnekas.

I Södw. Ordb. anföres med frägetecken ett fsv. adj. setter

Чуй‘, behaglig, söt'; men dä det blott en gäng 'air belagt _

sottast Bil. 259 _ тогда det, sâsom ock SöDnmvALI. eventuellt

föreslär, böra fattas som Шайбу för sötast. I alla händelser

kan man omöjligen bygga. nůgon etymologi pá detsamma.

Formen затеи ъогае snarast bero pá en at' kartogrzifen

(Carl Gripenhielm) företagen ombildning af ett slug, som iekil

är sällsynt i vära sjönamns historia.

I Ark. 21: 155 päminner Внеси om värt sjönamn i snmband

med no. önamnet Sotr, hvilket senare han förklarar sâsom nt

vecklat ur ctt ’S-utrô, (Шт s skulle vara en lemning al' pro

nominet за, на, dock med kort гона], ock stammen innehälla

ol'det utter. Jag vägar ej iörbindn Sotr ock эоцена med hvar

andra at' den anledning, :itt _ ей vitt jag kunde uppfatta nt

talet af Sottern 1 (under ett kortare tâguppehäll) _ detta наши

uf de allmogemìin, som jag жмёте, uttalades mcd ett à-ljud`

som ej kan ätei'l'öras pä fsv. о.

1) Uppland I.
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Spaden l. Span.

1) spa-“en2 l. spaßden2 (i . spaöaa1 0r арабу VGL 1V. 10,

SD 1: 30; Spaden Hermelin 1808, 1809, GS 1 О 38; Spaden l.

Span Wieselgren 3: 115) mellan Burseryds sn, Västbo hd Smäl.,

о. Hâcksviks sn, Kinds hd Vg.: Spabo (l. Spadebo), ì VGL

IV: 10 skrifvet spaôœbon, spaöabotn 2 Ock âr 1380 Spateboda,

(SRP nr 1521), Burseryds su Smäl. Om gärdnamnet se äfven

lfillbon. Sjön är grund med stcnig botten.

2) spaŕn (»spâ.n»)_ (Spaden Grau s. 45:2 [1754], Tham Vest.

s. 152; Span Gs 3 0 32) Västra skedvi (schedvi) su, Ãkerbo

hd Vstml. : Spabo, âr 1539 Spadebodaß; Spatorp, Spadehall.

3) af allmogen utgxlat триад», d. v. s. med cirkumñekterat a,

aldrîg spaden (GS 3 0 31) Heds sn, Skinnskattebärgs hd Vstml.:

Spabo, ären 1539 о. 1571 шикует врааеьоаа-к

Jag ser intet skäl att skilja dessa namn frän sv. spade,

fsv. spadhi, ìsl. spaöi. Särskilt de báda sistnämnda. sjöarna

Каппа gott {Шпага en dylik benämning, som alltsů. 111- ett дёш

förelsenamn af summa art som sjönamnen Fjäturn, Kammen,

Kedjen, Kitteln, Кацап, Nyckeln, Skrufven, Smeqbälgen nl. 11.

ш. fi. Ett dylikt sjönamn är äfven Plogen (GS 3 О 30) : Plogs

bo i поп-шве sn Dalarna, (1111- formen tydligen gifvìt upphof

till namnet.

Зрпггеп враг‘геп eller мандате драйв (Sparren Вашей

1: 14 [1804]. Tham Sthlm s. 16, GS 5 О 31; Span' Ниш-5116111

Beskl’. öfv. Nâirtuna о. Gottröra шпаг Ss.7, 11), lâug, tváarmad

sjó hufvudsaklìgen inom Rö su, Sjuhundm hd Uppl. Namnet

innehâllcr sv. fsv. арапа, isl. sparri; enstafvighetsakcenten beror

pá senare förskjutning. Det syftar pá formen ook är вшита

ett jämïórelsenamn af зашита art som t. ex.sjönamnen вишен,

Stockaren m. f1. m. f1. Summa ord ingär 'áfveu i врал-55611 Van

kifva sn Skäne, se Falkm. s. 225. Det är dock möjligt, att i

dessa ook likbetydande sjönamn de resp. grundordens använd

ning om gränsmärken gifvit anlcdning till namneu (Мг öfver

sikten).  FSV. ‘Брадте.

1) En annua handskrift hat spœdœ.

2) Se närmnre Schlyt. VGL s. 288.

3) Bellander s. 51.

4) Bellander s. 61, Forssell Sverige 1571, s. 83.
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зрит: spi4ken (gpg-.mw (Gs 2 Ö 31), шеи sjö i Спут

hytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml., nära sjön Spjuten. Sjün

kallas ocksâ Stora, нападал. Namnet 311- ett s. k. jämfórelse

namn af sv. ерш, fsv. spiker, isl. spikr, af samma art som Sjö

namnen Kammen, пускам, Sgjuten ook mänga andra. Samma

ord ingär i Spiktjärn (GS 1 О 31, 2 ggr) Vl'ml., tvänne läuga

ook smala tjärn. Jfr härtill äfven Будь Elven. s. 241.

8р111е11 вр1141е11 2 l. spilßlen2 3 1. 8р111еп1 4 (Spillen Her

melìn 1818, GS 4 О 36;„$р111еп1 GS 3 О 36; Spilfven Т11ат

Link. s. 961, Ridderstad 0g. s. 244), ganska 5101- sjö i роения

SD, S. Tjusts hd Klm., ook Hycklingc sn, Kinds hd Og. Det

är i saknad af шаге former eller af med sjönamnet sammau»

Satta. gärduamn ej lätt att med nägon bestämdhet уши. sig om

detta namns härledning. Sannolikast är dock, att namnet hör

till samma stam spelö- som sv. ерши, isl. sp'jald, got. spilda

’bräde, тана‘; jt'r Hornspinern, вышит (GS 2 О 39), 110. spjeld

sjaen 5 samt de af en s-lös rot bildade шпиндели, Fjiilaren. Sjö

namnet skulle sâlundn snarast vara ett jämförelsenamn. —— Till

formen Spilfven fìnnes enligt uppgift {шеи motstycke i det tnlade

spräket.

Spjlltell spjudten; jfr З.

1) (GS 4 О 36), liten sjö i Odensvi sn, S. Tjusts bd Kim.;

äfven kallad Kyrksjön. Ehuru enligt на ìnkomna uppgifter ut

talet nu 'zii' spju4ten, har namnet i fsv. tid säkerligen lytt Spiute.

Sjön 'ár nämligen tydligtvis densamma, som omnämnes i en

handling frän 1390 (SRP nr 2486) i förbindelsen Spyuta1 drœt ‘5.

2) Stora o. Lilla (вишу) 7 (GS 2 О 31) pá gränsen mellau

Grythytte sn, Grythytte bärgsl., o. Hjulsjö sn, Hjulsjö bärgsl.

Vstml. ._

3) »spjdtm (Grau s. 491 [1754], GS 3 О 30) Norbärgs su,

Norbärgs bäx'gsl. Vstml. : Spjutsbo.

3
1) Е111. arman, dock nùgot tvctydìg uppgift har namnet akc. '..

2) Enl. uppgîft frůn Odensvi su.

з) Enl. uppgift frůn Lockncvi sn.

4) Formen med -rn förekommer i det talud@ sprâket; men akcenr~

uppgift har ej lemnats.

5) Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 335.

6) Ош fsv. drœt i dennn betydelsc se Drìlttingen.

7) Е111. ашшп, dock паны: tvetyflig uppgift har namuet akc. ‘2.
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Samma gärdnamn förekommer äfven i Dalarna i Norrbärke

sn (: spjutsbo) ock i Husby tìngslag (s Spjutbo). Vidare erìnras

om gärdnamnet Spjutbo vid sjön тух-вы, hvìlket kan tyda pä

att äfven denna sjö en gäng knllats Spjuten. Jfr för öfrigt

Spjutsjön (GS 1 V 33 Vrml.), Spjuttjärnl, no. älfnamnen Spjata,

вшитая”. Det finnes icke nägon som hälst anledning att skilja

dessa namn frän sv. spjut, fsv. spint, isl. spjót o. s. v. I vissa

fall har namnet säkerligen afseende pá formen; iandra kan det

syfta pá användningen af ordet ярда: som beteckning för 8111118—

märke (se Falkm. s. 225). Jag kan sälunda ìcke underskrifva

den af Oman i Nel'. Alleh. 1899, nr 89 framställda härledningen

(: no. врут ’1‹1ё115.‹1ег, källa’ :Vspiw). Nnmnet är at' ватта

art som sjönamnen Kammen, Kedjen, Nyckeln, Spiken о. S. v.

Det har i fsv. tid lytt ‘Spiuter eller i vìssa full ’Spìute. Denna

senate form är uppvisad för 1 ock i sin män styrkt депеш gind

namnet Spjutbo, som dock kan innehälla mansnamnet Spjute.

Sprttgden (Cederströln Vrml. fiskev. nr 1116) V. Amter

viks sn, N. Fryksdals hd, 0. St. Kìls sn, Kìls hd __Vrnil. Sjön

har ovanligt Шаг: vatten. Dessutom finnas i V. Amterviks sn

tvä tj'árn med namnet Spragdtjärn (se Cederström nr 1111, 1112).

Namnet bör kanske sammanhällas med Spraggen nedan. I frâga

om aflednìngen se t. ex. fsv. гудит, nsv. Mogden, Rögden, Tag

den, Ygden, örden samt grd. II.

Spraggenî (GS 1 O 3l), synnerligen liten vattensamling i

N. Râda sn, Alfdals hd Vrml. Namnet innehàller sv. dial.

spraggœ) m. ’ruska, gren, käpp’ Rz. Jf'r арх-ягдташ (GS 1 O

31 Vrml.). Det lilla чашей hal' väl fätt namn i anslutning till

den i närheten belägna större Basken. Jl'r vulpen (äldre H01

pen), ~ l-lunn, Strůken ~ Fiolen 0. а.

Spůnen, af allmogen uttalat »spö“nen», d. v. s. saunolikt

med ett e-ljud (Spànen Laga-skiftes-karta frän e. 1855; Spàngen

GS 2 Ó 38) Aringsäs o. Lekaryds шпаг, Allbo hd Smâl. : Spâ.-`

ningslanda (spůsnígslanîda). Dà sjön är liksom delad af ett

smalt näs, läge det visserligen ytterst nära till hands att, nt

gâende frän formen ä. GS, härleda sjönamnet af sv. арапа, fsv.

1) Gs 1 v 32vrm1., 2 ó 32 Nke, 3 О 31 част].

2) Rygh NG IV. 2: 177.

s) Uttalsuppgift för пашней är ej lemnud.
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spang, isl. вред; ’gângbro о. d.’. Detta ord är nämligen ytterei

vanligt i vära ortnamn; Мг Spângsjönl, Spángasjön (GS 10

37), Gullspëngsälfven, ä.nsv. Gulldspàng (1638)?, gärdnamnet

Finspáng 0g., mellan sjöarna Bönen ock Skutbosjönß. Men

denna härledning můste uppgifvas, emedan sáväl det i пашен

gängse uttalet som затаившие: spaningsmnda tala emot att

utgä frän en Гну. form Spang. Dock är det ju möjligt, att sjön

nägon tid värkligen hetat Spángen, hvilket föl'hölle sig till Врё

ningslanda som Byngen till Byningsnäs, d. v. S. Чох-е en snm

mandragen form af det 'Spâningem som fórutsättes af det nyss

anförda gärdnamnet. Om härledningen af detta наши har из‘

ingen mening. Möjligt är emellertid, att formen Spàningslanda

icke lmr дашь. апог, utan blott är att tillskrifva prästel's eller

ämbetsmäns försök att ì kyrkböckcr, taxeringslängder o. d. й:

gärdnamnet gifva en i del-as öron mera klingande form. En

liknande tvekan kan med вши räda i fräga om Rynjngsnäs :

Ryngen.

Staf- nppträder icke sällan som Штата led i sjönamn. Dessa

äro {гав betydelsesynpunkt af intresse ook törtjäna därför ett

kortare omnämnande. Jag har anteeknat жатва‘, Staftjärn

(GS 1 V 32 VrmL), stafvasjön (2 о 38 Smm), впиши i för

bindelse med Stai'sjön Nke. Namnet ìir mycket gammalt; jfr

t. ex. fsv. шагнув, socken i 0g. (1316 enl. SD III). гита

leden är sv. staf, fsv. машет, isl. starr. Häl'al' iii' äfvcn fno.

fjordnamnet Stafangr bildat. Ordet ingär ofta i gärdnamn som

gränsbeteckning; sc Рант). s. 226. Det i Landnámaboken tvà

ggr fórekommande лапше: вши; anses af Nordlander Sv. forum.

tidskr. 10: 145 ha uppkomnlit af det i samma вы‘: omtaladc

bruket att гада land i besittning депеш att i ett (smalt) vatten

nedsticka en nybarkad staf. Mòjlìgen kan дыша npplysning

vara af nägon betydelse för de liär anl'örda svenska ortnamnenß.

Л!‘ för стад: Bjiuken, Sparten, Stocknren samt ЕЛ]. nzlmn.

1) Gs 2 0 за, 4 о 32 : зрапвкагг.

2) I handling nftryckt i Norask. ark. 2: 754.

в) Se äfven Falkm. s. 89.

‘) Gs 1 v 35 vg. : smsjon, 4 ò 34 sdu11~1stafsjo, g ò 33

Nke, 4 Ó 33 Sdml. t Staf, Stañ'uasiô 1569 enl. Nordlnnder Angcrm.

fiskev. s. 25.

5) Jfr äfven summe {ёж-Е. Ãngorm. fiskov. s. 25.
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Stam, sv. stam, fsv. stamn, isl. stafn, fht. stamon) 0.8. v.,

ingâr väl i sjönamnet Likstammen samt dessutom i Stamsjönl.

Betydelsen är möjligen att fatta säsom analog med den i лёг

mast förut anfórda, etymologiskt besläktade sjönanm.

Starringen (Crœlius s. 129 [1774]) Klm. Sjön 111- mig ej

genom andra källor bekant ook namnet (1111101- nágot vanskligt

att förklara. Emellertid finnas flex-_1_1 med v'zìxtnamnet starr bil

(lade sjünamn : starrsjön (GS 1 О 38, 3 О 36), вши-1311111 (2

О 32); 311- fsv. gárdnamnet Зил-111111- (SRP nr 2866 frän 1397),

nu вши-1111112, Grums sn Vrml., samt Starœvian (SRP n1 2992 fr.

1399) Dalarna. Summa 0rd ingâr nntagligen i Starringen (: starr

:: t. ex. Steningen : sten). A1’ sjönumnet gnmmalt, hm' af

ledningen snnrast varìt ung. I {тёща om betydelsen se under

Bräxnan. En añednìng med -ing skulle gìfva ett ’Stämringem~

Etf. lìkalydande gärdnnmn fìnues i Norge enl. Rygh NG 1V. 1:

58. Detta añedes af Вши just af det nämnda. вши-1. ’starr

gräs’. :Lìgger sœtcreu ved en su», säger nämnde förf., »sau

tilhmer пашет: sandsynlig denne., Samma växtnamn synes äfven

ingä i det af Rygh NG 14: 114 ponerade fno. älfnnmnet Stçrkíla.

Steksmälten (Crœlius s. 392 [1748? 1774]) Aspelands hd

Klm. Fràn пуаге källol' 111’ mig namnct obekant; men att dömma

af dess plats i den at" CRmLIUs aut'örda listan, ligger (eller läg)

Sjön ej lůngt frân sjön Smälten. Ordet kan kuappast betyda

nnnnt än ’flott 1. ‹1у1. (»зш2111») som man steker ì’; jfr ntom nsv.

smält âìfven sv. dial. smult n. ’11011, gäsf'ctt’ samt läuordet smals

11. ’smält fett', motsvamnde ty. schmalz. Nanmet 111- tydligen

ctt skiìmtsamt s. k. jämtörclsenamn, som ваш-1151 syl'tar pá vatt

uets beskalïenhet. Det har uppstätt iauslutning till det urgamla

narnnet Smälten (mcd тет-“113115011 belt annan betydelse) pá

sammn sätt som sjönamnct Fiolen i anslutnìng till det likaledes

missfórstâddn знаков; jfl' äfven пшш ook Yalpen (af äldre

Helpen).

St'çllbarken steßnbari'ken (Выпьем-[орден Grau S. 476 [1754],

GS 4 О 30; stenbärken Hermelin 1801), icke obetydlig sjö i

V. Färnebo sn, Vangsbro hd Vstml. Den är belägen i en sum

pig trakt, uppfylld af sten ock пни-51103, samt mycket grund.

I närheteu ligga sjöarna Gafve1, Gàrbarken. Ош senate leden

 

1) Gs 1 v 38 Н1111. z stamnared, 1 v зв vg., 5 ò 30 0рр1.
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se Ван-Вен. Första leden innehâller sv. fsv. sten, isl. steinn 0. s. v.

Jfr Sjönamncn Stenbjörn, Steningen, Stenmalmen, Stenramen

samt Sten__sjön’, щемящий, stenvattnet (GS 1 V 32), Sten

gölen (3 О 40), Stendammen (1 V 36). Fl'ân fsv. tid nämner

jag Stensio, sjö (1483)3, frän Norge t. ex. Steubnelkken*° Sten

sjön äl', sâsom framgâr af anfórda lista, ett bland de vnnligaste

sjönanmcn i Sverige; det synes tälla 0m första platsen med

Lângsjön. I fräga om betydelsen jfr t. ех. Gfyteff, Malen, Sin

nen, Ören. _'

Stellbjörn Y'zìl steßnbjörgn (GS 3 О 31), mycket Шеи vat

tensamling i Ramnäs sn, Snäfringe hd Унт]. 0m fórra leden

se Тёщ; патп; i frůga om den senare hör Björnklammen (шаге

Björn) jâìmföras.

Stenîngen ateßnìgen2 (GS 2 Ö 39) Stenbrohults sn p3

gr'ánsen till Vìrestads sn, Allbo hd Smälzsteningeboda Шт

Femlingehult :‘Fem1ingen). Sjön har stenig botten oek strand.

Att dömma af gäl'dnamnet hal' sjönnrnnet i fsv. tid snarast haft

“ад form. I fräga om härledningcn se Stenharken; med afsc

спае p5. bildnlng Ос‘: beîydelse jfl' Grytlngen, Mnlmlngeu, Skirt'

vingen, Sänningen. __

Stenmalmen ateßnmalï'men (GS 3 О 32) Fällingsbro sn о.

hd Vstml., пап-а sjön Örmalmen. Om förra. leden se Steubnrken,

om senate Mnlmcn (af malm ’52nd, grus’). Bildningen är (анго

logisk (se närmare öfvcrsikten). _

Stemmen въезтгшеп (стаи s. 401 [1754]. Gs 3 О 31)

Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml.; лёта sjöarna щит, ешь,

Ulframen. Ош förra leden Se Stenbarken, Ош senarc Ramen.

1) Gs 2 о 4o 3 ggf; stensjomaxß 1 gg, 3 ò 40 2 ggf ; Sten

sjo 1 gg, 1 ò 39, 2 ò 39; вызывная. stensjonolm, 3 О 39, 1 Y

38 3 ggf : Stensared 1 gg, 1 0 38, 2 Ó 38 2 ggf, 3 ò 33, 4 ò

38 2 ggf : stensjohylw. l gg, 1 V 37 2 ggr, 1 Ó 37 2 ggf, 2 Ó 37.

3 Ó 37 2 ggf, 4 ò 37 : Stensjo, 1 v 3s 2 “извещают 1 gg,

10 36, 2 ò 36, 3 O 36 3 ggf, 4 ò 36, 2 о 352ggrzStenstorp

1gg, 3 о 35 3 ggf, 4 ò 35 2 ggf, 3 ò 34 3 ggf,4ó33fstens

mfp, 5 0 33, 1v32, 20325ggr,6032,1V31,1Ó 31.

20314ggf,3031,4031,6031,3030.

2)GS 1 V 36 2ggr,1V342ggf,1V333ggr,2"33

2ggf,1v32,2v32,1v313ggf,10312ggf,2031.

3) Dipl. dalek. 3: 216. 4) Rygh NG 3: 353.
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Stìg-, sv. stig, fsv. stigher, isl. stígr, ingär visser-ligen _blott 1

ett par med -sjön sammansatta. sjönamn (GS 2 О 40, 3 О 34),

men förtjänar ett omnämnande i förbigäende pá grund af' paral

lellismen med det under lväg nnfördu Vägsjön.

Stjälpen skrifves GS 2 O 32 namnet pá en sjö i Kroppa

sn, Filipstads bärgsl. Vrml., hvilket а? allmogeu uttalas ты»

рэп, äfven i plur. stíel'pará med af'seende pä de bäda (Маша,

311357.37113” 0011 lêlstà'l-pan, af hvilka sjöu bestär. Jfr вшир

hyttan i den närbelägna Nordmarks sn. Ett gärdnamn Stjälpor

na. f'örekommer i Avesta. su Dnlarna. Sjönamuet inuehâller sv.

dial. stälp n. ’tvärbrant djup, om sjö, âbotten o. d.; stslp’.

Ordet stälp anf`o'res af Rz s. 681 frän Vg. I frâga om betydel

Seu jfr Stöparen.

Stjîirnsjön, se Solaren. ._

Stockaren stok3ka.r(e)n2 (Stockarn GS 3 O 40), liten sjö

i Sillböf'da kapellförs., Medelstads bd Blek. Кашне: är en af

ledning af' sv. stock, f'sv. stokker, isl. stokkr 0. 5. V. Samma

ord ingäi: i Stockajön (GS 1 V 37 : Stockabäcken Vgn), 81001:

sjön (3 ‚О 34 Og., 5 О 30 Прр1.), Stockgölen (4 0 35), stocke

göl (3 О 38), Stocktjärn (2 V 32), stockbäckssjön (4 О 33 :

Stockbäckßmj, jfr SRP nr 1686 f'r. 1382), Stockůn (GS 1 V 38

Okome sn Hall). Ordet ingär of'ta i ortnamn för att beteckna

gränsmärke (jfr Falkm. s. 227). I Norge f`örekommer Stokken

som namn pä sund eller fjordarmarl; äfvensä finnas äar med

namnet Stokkaaenz. Namnet har i mänga fall afseende pá ruk

form bos vnttendraget; jf'r med afseende pá betydelseu Bjiilken,

Spar-ren, Staf- о. 5. v. Stundom kan det väl ook beteckun ett

vnttendrag, som för med sig mânga timmerstockar; jfr Bugge

Rygh Elven. s. 335. _'

Stornnden stoßrsn2den (Stèrándy.) (GS 5 О 31) Husby sn,

Lângbundra bd Uppl.; se för öfrigt Anden, Lillnnden. Första leden

är adj. sv. fsv. stor, isl. stòrr, som 1113111- 1 en bel mängd

sjönamn säsom t. ex. Storbrâ, Storgryten, Btorhän, Storkorgen,

Storljusen, зги-111113011, Stormalen, Storstjälpen, Stortron, Stor

ullen, Storärfven, Storasjön (GS 3 O 38, vid Lillnsjön), Stor

1) Se Будь Thr. vss 1882, 5. 11.

2) Jfr Rygh NG Indl. s. 79, Elven. s. 248.
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sjônl, тщеты-92, въо1°(е)вё13, Stòl'träßk (6 32, 6 31),

втыкал-5361 (4 O 38), Storemyrstjärn (1 V 32 2 ggr). Flera

af desse. sjöar äro belägna llìira mindre sjöar med namnet Lill

sjön о. d. I fräga om bctydelsen jfr för öfrigt sjönamllell

Bolmen, Degerullen, маскам, Vidöstern 0. s. v.

Storbrů. вши-шаг, se Brůen ock föreg. namn.

Storgl'ytell (Tham Vest. s. 133) Munktorps sn, Snäfringe

hd Vstml. : шутит-тес. Sjön kallas at' Grau s. 370 (175403171

sjön ock :l GS 3 O 31 St(ora) Gryten (se стен 14); om här

ledningen sc Gryten. Söder om sjön ligger sjön Lillgryten.

Storhůn vill stoßrhàïn (Cederström Vrml. fiskev. nr 506)

Dalby sn, O. Alfdals hd Vrml.; aflopp : Hànälfven. Se Stor

anden ock liůn. ._

Storkorgen stosrkorîien (GS 4 O 33), del :lf Näshnltasjöll

i Näshulta sn, Osterrekarnes hd Sdml. Om första. leden se Stor

lmden. Senarc leden är tydligen sv. korg, fsv. кол-гнет, eg. ett

lânol'd. Namnet är alltsä ett jämförelsenamll af ватта art som

Meslângen, Mesormen (z mes ’korg’?) samt vidare t. ex. шалаш,

Kistevattnet о. a.

Storljusen (Höjer 1: 341), se щавеля (Stora).

Storlllngen stoörlugggen (stölògan) Lungsunds su, Filip

stads bärgsl. Vrml.; nära sjön Lillungen; se for öfrigt Storanden

ОСЬ Lungen.

Storsjön, sc Storlmden. Шею sjöar med detta namn hai

шаге tider haft andra benämningar; se Bällen ock Säljenä Stun

doln kvarlcfver det gamlnI nalnnet vid sidan af det nya (jfr

Bolmen).

Stormnlell stoßrmai'len, se Malen 1.

StOrSt-jälpcn, se nììrnlare Stjälpen.

Stol'tron мозги-0211 (Вгоосшап 2: 432 [1760], Hermelin 1810.

GS 3 Ö 34; Stora Tron Marelius karts. 1774), läng, smal sjö mel

1)Gs3039,1v38,16382ggr,3038,20372ggr.

1ves2ggr,2v36,4036,30352ggr,40355ggr.2v

34, 2 ö 34 2 ggf, 2 ö aslstorsjon, з О 33 2 ggf, 4 033mg.

60322ggr,3031,60312ggr,ßòßosggr.

2)(тгз1Уззгшдг,1Узгзддт,10322щц.

3) Gs :l 0 38 2 ggf. 4 Ö 38,3 0 37,4037, 303112034.

4) I donna artikel söker jag visa, att den beknnta Storsjon i Gästr.

i шаге tid burit ett паша, som innehůller en stam Sœlgh.
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lan Tjällmo о. Hällestads шпаг, Finspänga läns hd Ög. : Tros

by. Sjön gör pä grund at' sin form intryck af att vara en älf

eller ä. I det föreg. har jag för Halftron framställt fiera alter

nativa tolkningslörslag; namnet synes närmast höra antingen till

sv. dial. наш) ’gärdsgärdsstör’, isl. tróö 0. s. v. eller till isl.

рта ’träg, isynnerhet at' urhâlkat trä’, hvîlket ords grundbety

delse varit ’trädstam’. Föl' den sista etymologien talar fno. 3111‘

namnet Íiró. Hvad nu этот-оп beträffar, är emellertid härled

ningen ur trod väl sä. möjlig. Namnet, hvilket att dömma af

gärdnamnet Trosby i шаге tid varit osammansatt (jfr sjönamnet

Troen iDalai-nn, se Tron), betyder dâ ’stängen, stören’ ock kunde

i fräga om betydelse jìimföras med взамен, пинаем, Liksum

men, Spnrren, Stockaren 0. а. Emellertid böl’ alltid den inga

lunda визга möjlìgheten uppehällas, att här Íìnnes en urgammal

älfnamnsstam, som utgär frän ieu. Vdrä i sskr. drâti ’löper,

skyndar’, en betydelse som i Уйти. vattendragsnamn ät' synner

ligen твид (se närmare Tron, Tros- ook afd. Ill).

Stol'llllen stoßrulïlen, al" allmpgen kallad »störůh (enl.

uppgift) Nol-ra Räda m. fl. smar, Alfdals hd Vrml., närn sjön

LiJlullen. Sjön kallas hos Lotter Вед-1111911 (: l'sv. digher, девиз:

’stor’). Se närmare Uilen.

Storuttern (GS 4 О 37) Misterhults о. Tuna шпат, Типа—

läns hd Klm.; макси; form för Уши-ц.

Storärfven, se Ärfven.

Striern strüern l. (stundom) Stril'en stri41en (se nedan)

(встает Broocman 2: 36 [1760], GS 3 О 35; Strien Hermelin

181(_l_, Tbam Link. s. 26) Kättilstads o. Hägerstads шпаг, Kinds

hd 0g. Sjön tycks förut tillsammans med sjön Nimmern ha

bildat_ ett vattendrag till Ãsnnden, men är nu ledd norrnt till

sjön Àmmernl. Namnet är enligt min mening2 en substantive

ring af fsv. adj. striper ’strid, stark, hät'tig, rörande sig med

stark eller häftig fart; om vatten о. d.; häi'tig, stormande; mot

spänstig; motig In. m.’ (se Södw. ordb.), isl. stríör. Af summa ord

komma äfven de no. änamnen Striaaen ock Strian (Rygh Elven.

s. 249) samt vììl ät'ven no. gärdnamnet Strikvilten, hvilket Rygh

NG IV 1: 34 förklarar nf stríör ock kvisl (se Kvìsseln). Ifräga

1) Tham Link. s. 953.

2) Sá äfven Баяне-Будь Elven. s. 249.
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om betydelsen каппа, nârmast jämföras sjönamnen вами,

Illern, Выдан, Strängen, Trätten; _jfr äfven under Strufven.

Nom. sg. af adj. ingär bl. a. i Dofvern, Mjörn, Sottern. _ Den

stundom förekommande formen запев beror utan tvifvel pä. ett

misslyckat försök att ästadkomma riksspräk; jfr t. ex. Belen.

Fsv. ’Str-o, älfnamn, se штативы. 2.

Stroknen, se Strůken.

Strolàngen, se Strâlůngen.

Strufven stru4ven (GS 2 V 32), lâng, smal sjö i Holme

dais sn, Nordmarks hd Vrml. Namnct hör säkerligen pá ett

eller annat за“: till den stam strûb, som ingâr i шт. adj.

strûp, strûb ’rauh emporstehend’, fht. strûben ’starr stehen,

stränben’, ock är siilunda пата besläktat med sv. länordet

strufva, motsvarande mht. шагов, benämning ä ett slags bak

värk. Däremot vägar jag ej yttra. mig fullt positivt om hvilken

betydelse som tillkommer det ifrägavarande sjönamnet. Snarast

är det den, som ingär i Bàfven, Striern ock andra under sist

nämnda artikel anförda namn. Àtskilliga med fht. strûben be

släktade ord hafva nämligen betydelsen ’motspänstig, härdnackad,

besvìirlig о. d.’ Under alla omständigheter är Strufven, om

ocksâ pá mycket längt häll, besläktat med Striern (jfr Persson

WZ. S. 185). Jfr äfvell Зенита, Ströjan.

Fsv. Strukni, ä.nsv. Struknen, se знаков.

Strupen (SGU Aa 57: 7) skall, att dömma af framställningen

iSGU, vara belägeni Krokeks sn eller i närheten af densamma

Ög., men var obekaut för min meddelare frân orten. Det tìnnes

doek ingen anledning att betvitla uppgiften. Namnet, :if sv.

Шт. шаре, sluter sig till den grnpp at' sjönamn, som bildats :if

benämningar pä. kroppsdelar; jfr t. ex. Halen, Lůngbogen, Lling

швед, Rumpen ш. Н. Fno. Strúpi tinnes som namn pá smala

sund äfvensom pá gärdar belägna vid en smal sänkning mellan

smala höjderl.

Struten struŕten, i dagligt tal förekommande benämning

pä. sjön напевы-цвел; se for öfrigt d. o. Namnet är ett s. k.

jämförelsenanm ook innehäller sv. strut, motsvarande fsv. struter,

isl. strútr ’uppstäende kägelformig spets eller topp pä hnfvnd

bonad’ Södw. Fr.._„ no. strut Мм’ Aas. Ross. Samma ord ingár

1) nygh NG 1: 222.
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äfven i det no. ortnamnet вишен, hvilket användes dels om

långa, smala vikar i insjöar. dels om små vägar eller som namn

på. gårdar; ofta i betydelsen 'något framstickande'1. Om samma

betydelse ingår i vårt sjönamn, kunna t. ex. знает, Sultan,

Udden jämföras. —— Hit hör väl det sjönamn, som å GS 1 О 39

skrifves эти-‘158556511.

Fsv. 'Strydhi, se этим].

Stráken.

1) тыква (Lotter__c. 1750, Rogberg o. Ruda s. 305 [1770]`

Hermelin 1809, GS 2 О 38), lång ock smal sjö i Aneboda sn,

Allbo hd, ock Bärgs sn, Поп-утюге hd SmåL; äfven namn å

en från sjön utfallande å2.

2) str-åskan? 3, at' allmogen uttalat »strukemi «вини-шпат,

su-wknœ, strokne i resp. hdskr. Н, L ock N af VGL IVß;

Stroknan Bureus Karta 1626; Struknen General Landkort öfv.

Vg. o. 1688; Stroknen Blaeu 2: 33 [1663]; Strocknan Blaeu 2: 29

30, å ett aftryck af Burei karta »Gothia»__; stråken Tuneld s. 140

[1741]. Lindskog 5: 229 [1816], GS 1 U 36; Str-åkern Landt

mât-kont. karta 1781), mycket lång ock smal sjö i Nykyrke o.

Sandhems шпаг, Vartofta hd Vg. Sjön har en längd af 31/4

mil mot en bredd at' endast nâgra hundra шпаг“.

3) вишен 7 (__Lotter c. 1750, Broocman 2: 164 [1760], Herme

lin 1810, GS 3 О 343), eg. tvâ. med ett sund förenade halfmils

långa sjöar i Kristbärgs sn, Bobärgs hd Og.; genomflytes af ett

betydande vattendrag ock har ett fall vid Kvarns bruk.

Det är icke säkert eller ens troligt, att dessa tre namn böra

återföras på samma fsv. form. знаков 2 har. som nämnts, i

fsv. tid hetat вишни ock Strokni, ock riktigheten af dessa

former intygas af Нега. former från 1600-talet. эстакад

1 ock 3 synas däremot förutsätta ett fsv. 'Str-ok. I alla hän

l) Rygh NG lndl. s. 29 (g), l: 174, 193.

2) Rogberg o. Ruda. s. 314. a) Enl. två uppgifter.

4) Enl. uppgift »med samma uttal af u som i bus, brune, lund).

5) Se Schlyt. VGL s. 291. Hufvndhandskr. har scryutni, K Stukni.

Om andra fall, där hufvudhandskriftens sjönnmnsformer äro felaktiga

eller mindre pålitliga, se Drängen, “Петиции, Okern.

6) Höjer 2: 1309. т) Enligt tre uppgifter.

z5) Lex. 6: 329 har den felaktiga formen Stràkern.

Su. lrmdam. XX. I. 37
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delser äro namnen sinsemellan nära besl'áktade till form ock

betydelse. De höra. närmast till sv. (dial.) stràk n. ’streke,

vattendrag’ Rz s. 685, no. strok 11. Aas.. i Nordlanden särskilt

om en ström i ett vattendrag, ett Ställe där älfven har strid

ströml. Hit hör ocksä det 110. häcknamnet Struka (se Rygh

NG 15: 25). Nanlnen äro naturligtvis, säsom äfven RYGH antsr

i fräga om no.` Struka, bildade af det svaga rotstadiet at' stam

men i stryka, liksom det likbetydande sv. dial. streke hör till

motsvarande rotstadium af fsv. strìka, isl. stry'lkua, fht. 511-111

han2. 1 de trakter, där Stràken 1 uttala »strukenr (se ofvan),

firmes sbst. struke i betydelsen ’den del at' ett framflytande

vatten, där vattnet pâ synbart eller häftigt sätt rör sig eller

Stryker fram. under det att den närliggande delen synes stà

stilla’. Med dessa namn besläktat är utan tvit'vel det af' Konstan'

tin Porphyrogennetos (0.950) anförda ryska forsnamnet Strukun,

om ook formen är svàr att i detalj bestämma. Enl. THOM

ssxs äterfinna vi här det nyss nämnda sv. ordet stràk; Söder

berg а. arb. s. 153 anser Strukun snarare vara ett »StrjúkgndL

den snabt framilande». Hit hör vidare Stràgesjön (GS 3 О 40

Blek.). 0.51' 1671 skrifvet Stràgsjönf*l I t'räga om hetydelsen

erinras 0m Striern, Strângen, fsv. ‘811150501- (su-anp), Strö

шатен.

„811111011 5115310112 (Tham Link. 5. 838) Krokeks sn, Lösings

hd 0g. Med detta sjönamn hör at' svenska ortnamn närmast

Stràlesjön (GS 1 V 38) jämlöras. Stammen stràl- (su-aah) in

gâr ät'veu ì ätskilliga> no. sjö- ock älfnamn о. d.:Straa1sjaen

Hedemarken 0. Dovre, Straalen, en liten tvärälfi Gudhrands

dalen samt sannolikt äf'ven sjönamn, Straslsund ook Straal

bœkkenï’. Det âir tydligt, att dessa namn äro att sammanhälla

med fsv. sträl, strâle 'pil“, stràle', no. straale. Men urgamla

kunna de i sà fall icke vara. Sv. нише (ock dess motsvarig

heter i nordiska spräk) är nämligen lànat frän mlt. stral, mht.

strâl 0. 5. v. ’pil, sträle’. Ordet íinnes ieke uppvisat vare sifor

1) Ordet ingàr i norska ortnamn; se Будь NG Indl. s. 29.

il) Se närmare Nor. Sv. etymol. s. 70.

s) Ryska rikets grundlägg. s. 63 (Ur vůr tids forskning 30).

‘) Anfört af Fßgerlund Lösens 0. Augrums 15:11:11 5. 103.

5) Rygi. NG 3: 384, IV. 1: 102.

“) Jfr äŕven Tamm Ark. 16: 155.
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i det älsta fsv. eller i fornisl. sprâket. Det äl' dessutom `135115118.

sällsynt i nordiska ortnamnl. De i по. dial. l'örekommande,

nägot afvikande användningarna (se Aas. ock Ross) kllnna

lätteligen áterfóras till de i ty. förekommande betydelserna ock

Каппа icke — sävitt jag förstär — bevisa, att ordet är iuhemskt

nordiskt. Namnet вишен bör sälunda i l'ràga om sitt ursprung

ock sin älder jämföras med sjönamnen Kedjen, Kloten о. a. Det

är för öfrigt ett jämfórelsenamn af ватта nrt som Spiken,

Spjuten 0. d. Möjligen har dock namnet afseende pá vattnets

fárg; jfr Eldnn, Glimmingen, Sinnern o. d. Se äl'ven вишен.

Stràlůngen stráßlog2gen l. (för 2 äfven) Strolůngen stro-‘L

log'zgen `’. __

__ 1) (GS 3 О 35), mindre sjö i Värna sn, Bankekinds hd

0g. : Виывыег. Derma gârd skril'ves är 1376 Защищают:

(SRP nr 1862), hvilket наши alltsâ visar hän pá ett fsv. sjö

namn ‘За-щипает. Att dömma ai' gäl'dens läge ock terrängens

beskalì'enhet har sjön i шаге tid haft rätt mycket större ut

sträckning ¿in nu.

2) (вы-манны: __Lotter с. 1750, Broocman 2: 333 [1761], Her

melin 1810, GS 4 О 35; Strolângen Своди-51:11. lex. 2: 902),

lâng_ ock ganska betydlig sjö i Ringarums sn, Hammarkinds

hd Og.

Det kunde synas lìgga nära till hands att t'örbinda första

leden med sv. strâ, fsv. stre, isl. strá ’halmstrâ; balm’. Detta.

ord 1113111- 1 Stràsjön (GS 2 О 32 Nke), займёт (1 V 31) samt i

der tjärnnamn, som ünnes i det fsv. gârdnamnet in замеша

bodhum (SRP nr 2558 fr_1391'), Stratiernebodha (Dipl. dalek.

1: 306), nu Strätenbo eller Strátjärn. I {гада om betydelsen

kunde dà Lánghalmen näl'mast jìimfóras.

l hvilket fall som hälst kan emellel'tid faktìskt âtmiustone

вытащен 2 ej direkt härledas ur detta ord. Som bekant inne

hälla mánga sjönamn pá -lángen i sìtt första led ett älfnamn.

1) Dà det uppträder i gârdnamn, bör det'l stundom ůterförns pá

pereonnamnet Strále, motsvamnde fev. Sträle. Sá har Stràlsnás i Ãsbo sn

Од. i äldre tid hetat пав ock fůtt sitt uuvarandc namn efter släkten

выше, som pû 1500- ock N300-talen ägt найден; se nâirumrc Tham Link.

в. 611.

2_) De bâda uttalsuppgifterna bärleda sig frán tvâ olika häll. Bâda

äro зависим riktiga (511- nedan).
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Så är bevisligen fallet med ett af namnen Asplàngen samt med

Säfve, Vese- ock Ãmmelàngen. Den af mig uttalade tanken.

att så. äfven kunde vara fallet här, har till full evídens bekräf

tats för Strålången 2. Från denna sjö går nämligen en ansen

lig å, som utfaller i Slätbaken ock åtminstone i Skönbärga

socken kallas туш-аи. Vid denna å ligger isamma socken nära

Fnllersta (Nya) Stro kvarn. Samma kvarn omtalas i SD NS

3: 403 fr. 1419 : i Fullerstada шаги i Stro. Om vi nu erinra

oss, att den långt härifrån belägna, men med än i förbindelse

stående Strålången äfven kallas эсминцев, blir det klart, att

ån i forna tider hetat Stro. Detta älfnamn Stro sammanställer

jag med no. älfnamnet вида, hvilket Bugge-Rygh Elven. s. 249

anser innehålla ett urgerm. ‘вы-ада (: gr. (So-i. 'flytande', af samma

rot вши}, som ingår i sv. ström, isl. straumr, jfr низших-ем.

En afledning på -jö af samma rot uppträder i no. Штатив

stammen Stray (se Bugge-Rygh Elven. s. 249). Strö förhåller

sig till вех-ё, som isl. ò till 6 (а) ’ä’, rò till rg’ (rá) 'rä, stång'

o. s. v. På grund af älfvens storlek, som gör det helt naturligt.

att ån uppfattats som älfven i pregnant betydelse, föredrag-'er

jag afgjort denna härledning framför den ur strå.

Af det föregående följer, att hvarken зашагав 1 eller 2

kunna vara besläktade med de norska älfnamnen på Straub, sà

som med ledning af de nsv. formerna antas af Rygh Elven.

s. 248.

Om slutligen det fsv:_sockeiinamnet Stra (SD 4: 370 fr.

1334), nu вы Aska hd Og., utgår från ett numera försvunnet

namn på någon af socknens дат. vågar jag ej afgöra.

Strángeln strogsgel'ln (GS 2 0 40). liten sjö i Kyrkhnlts

sn, Listers hd Blek. Detta namn hör antagligen, liksom säkert

Str-ängen, till sv. dial. sträng (strung) 'sträf7 kall, oangenäm

m. m.’ (Rz s. 684), fsv. stranger ’gensträfvig, häftig, våldsam

m. m.’` isl. strangr ds.1, ags. strong о. s. v. I fråga om be

tydelsen böra sålunda напел, striern ock under dessa namn an

förda sjönamn närmast jämföras. Icke osannolikt är på grund

at' den egendomliga bildningen, att впадаем är en hypersve

cism för Strångern ‹— fsv. 'Strangin jfr beträffande bild

1) Om ordet se närmare Karsten Prim. nominalbildn. 2: 201. Det

användes bl. a. om hafvet, t. ex. впав‘: man' (bjóöolfr Amórsson).
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ningen af adj. sjönamnen Lyghnir, Vœnir о. в. v. samt med hän

syn till {Штатов af omljud щепу. __

Strůngen вил-отвел (Tham Nyk. s. 20, GS 4 О 33) St.

Malma sn, Oppnnda hd Sdml.: Stràngbäcken, впадет (station),

видишь. Sjönamnet är en substantivering af det iföreg. art.

omnämnda adj. sv. dial. strâng, Га". stranger o. s. v. Samma

0rd uppträder som bäcknamn i no. завидев (se Крах о. Rygh

NG IV. 2: 208), hvilket Будь Elven. s. 248 f`órbinder just med

st-rangr. Jfr föreg. о. fólj. namn. ._

Sträng- i Strängseredsjön (GS 1 О 36), icke obetydlig sjö

i Strängsereds ock Gullereds sznal', Redvägs hd Vg., har sannolikt

ntgjort stammen i ett fsv. sjönamn 'Strœngen Sockennamnet

Bträngsered skrif'ves nämligen ál- 1540 Strœngsrydh l, som sanno

likt törhäller sig till ett dylikt sjönamn som Häreryd till 536

namnet Bären ook mánga andra; jfl' äfven Sjögared vid sjöns

попа ända ‹- fsv. ‘видит, Si¢ar-. En god paralleli el'bjuder

Ген‘. 'Drœnger, nu Drängsjön i Drängsereds sn, Ãrstads hd Hall.

(se Drängen). Ett adj. впитает finnes i фи, ett streng i n0.;

jfr 'áfven ags. strenge, fht. stl-engi, nllt. streng. Hvad de nor

diskn orden Вен-ай'м, Ьегог emellertid kanske del'as oniljudsf'ol'm

ock ätminstone vissa at' бете betydelsel' pá tyskt inflytande.

Stammen är naturligtvis densamma. som i det under зги-ангин

omnämnda adj. виз-3,113, ЁЁУ. stranger o. s. v., ook växelformerna

ined ock итал omljud gâ väl Шишка till ett enhetligt paradigm?.

Dà sälnnda icke nägot adj. strœnger med urnol'diska. anor säkert

kan uppvisas i vârt spräk, anser jag, att sjönnmnet icke bör

härledas ur detta ord. Däl'emot är det sannolikast, att det лёта.

besläktade sbst. strœnger, isl. stx-engr ’sträng, rep, snöre’ ingär

i namnet. Detta ord är nämligen under formen Strengrinn

vanligt i fno. namn pá ställen vid vattendrng, (Шт detta. gär med

stark fart ook bildar en strömß. Jag är dock icke tillräckligt

Fórtrogen med sjöns natnrbeskalïenhet för att kunna sìiga, om

denna tolkning passar in pá densamnla. Betydelsen blefvei

alla händelser nästan densamma, som ОШ man härledde namnet

ur adjektìvet; ty detta kunde naturligtvis under inga omständig

l) Siyffe (Ль.2 s. 111.

2) Л: Karsten Prim. nominalbild. 2: 202.

3) Se Рта ock Будь NG Indl. в. 29.
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heter ingä i sjönamnet i den frän ty. lânade betydelse. som

det nu äger, иван snarast i nâgon af dem, som tillkomma adj.

stranger. I fräga om betydelsen kunde Strâken, Strömnren `дёш

för-as.

Ströjall ströjßjan2 1 (Strödjan Hermelin 1802, Tham Sthlm

в. 236; Ströjaren БЫЛОЕ 2: 139 [1805]; Ströjan GS 6 0 3l.

SGU Аа 94: 4) Söderby-Karls sn, Lyhundra hd Uppl. : ниша.

Detta gärdnamn skrifves enl. SD NS II âr 1409 внушай

Man fär antaga, att- sjönamnet äl' det ursprungliga; jfr Шиша:

Ншшеп, Rägna : Ràgnaren o. s. v. Det tyckes vara oblik Казна

af ett fsv. ‘вы-ура, gen. ‘штурм; jfr liknande bildningar under

став, Göljan, lljan. Ströjaren har sannolikt icke varit en

talad form; jfr dock Myssjnren, som möjligen är тушами; af

ett fsv. ‘Mysi, gen. ’Mysia.

Namnet är sälunda айвы; af en stam ‚вы-Щ», till hvilken

jag icke (пили: nägon motsvarighet bland öfriga vattendrags

namn inom eller utom landet. Jag vill snarast förbìnda 536

namnet med stammen i mllt. впиши, ty. strudel ’hvirl`vel’. en

afljudsbildning till ГМ. strëdan ’brusa, hviríla’. Man kan äfven

шика pá rotsläktskap med de af Persson W7.. s. 185 anförda

Orden, i hvilket fall Striern, Strufven, Sturfven ärO att jämförn.

Pâ grund at" fsv. gärdnamnsformen Strydhia kan sjönamnet

ej, sâ-som Нигде-Будь Elven. s. 335 antager, förbindas med fno.

älfnamnsstammen Stray.

Strömurell ватты-2:1 (згтдтщ 1. stréyrpzml) (Strömaren

В1аеп 2: 17 [1663], Tuneld _Q. 27 [1741], GS 5 О 30; Strömmarn

Lotter c. 1750) Tierps sn, 0rbyhus hd Uppl. : Ströma. (vid sjöns

södra гида). I fräga om gärdnamnet erinras om Шиша, Rägna,

знаю о. s. v. : Näknen, видны-аи, Ströjan o. s. v. Sjöns ut

lopp канав Strömmare- eller Hillebolaàn. Namnet, fsv. ’Stra

mìr, är айвы af sv. ström, fsv. stramber, isl. straumr. Jfr 556—

namnen Strömmen, Strömsjöna Ström(s)tjärn (GS 1 V 32).

Зашита namnen hafva. väl at'seende pá att i sjöarna strömdrag

1) Namnet шиши alldeles som det найдя»; man kun выпада.

äfven tänka sig, att о :'ir Шиш‘.

2) Det bör ej förväxlas med ЭТА-058. Börje sn Uppl., är 1409 skrifvet

Strßya; ej häller med fsv. sockennamnet Выше. (1326, enl. Styffe

UIL., s. 172).

'3)Gs2ò4o2ggr,2\'a2,5òao.
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förekomma eller förekommit. Om Strömaren har jag blott er

hällìt den upplysningen, att dess фар växlar samt att den är

omgif'ven af mänga trâisk. Jfr för öfrigt вычет, stuwen samt

det sannolikt besläktade Stràlůngen.

Strömmen, Ищи (Hermelin 1803) Кап-151103111 sn, Karl

skoga bärgsl. Vrml. : Strömstorp; ä GS 2 О 32 капай Väster

sjön (: Västansjö). Se föreg. art.

Stufvell, Se Зин-Нон.

Stugntjärrl, Se Bysingen.

Stunken (SGU Aa 24: 78) Husby sn, Oppunda hd Sdml.;

mig för öfrigt obekant, hvarfór det föga torde Шла sig att söka

bestämma namnets härledning. Det mä dock anmärkas, att i

Norge finnes en. älfnamnsstam stokk, hvilkeu Будь NG Indl.

в. 79, 3:72 anser Каппа höra till пикша ’springa, hoppa’,

nlltsâ förutsätta en stam вишь, hvartill dä. en motsvarighet

kunde föreligga i sv. sjönamnet Stunken.

Sturfvell stur4ven l. möjligen äfven msurßven2 l, enligt en

annan uppgift af allmogen uttalat вып-17:12, hvarom nedan (851111?

uen General Landkort öfv. Vg. 0. 1688; Sturt'ven GS 1 V 36:

Stufven SGU Ab 7: 12, utan tvifvel tryckfel) Skallsjö o. Lerums

szuar, Vätle hd Vg.: Sturfsàs (enligt GS 1 V 36), af allmogen

uttalas dock namnet атташе. Denna senare gärdnamnsform

visar hän pá ett fsv. sjönamn ’Stm-ve. En oblik kasus af detta

namn nppträder i den bland allmogen förekommande benämningen

pä sjön вып-ш, utan bestämd artikel säsom Тет. Soma (se Summen),

nsv. Mjör (i närheten, jämte Mjörn) о. s. v. Stammen eturv

har man sannolikt att föra till de af Persson “И s. 185 behand

lade bìldningarna, t. ex. isl. выгнан ’styfsìnnad, trotsig o. d.’;

jfr de i Sä fall pä. Щит; hâll besläktade Жмешь, Strufven. __

Styran, дач-а, o. ‘Швы-в, sstyf'mn2 (Hermelin 1802, GS 5 О

33) Sorunda o. Osmo sznar, Sotholms hd Sdml. : Styrvik; nära

sjön Muskan. Namnet bör antagligen förbindas med den af

Rygh NG 1: 145 omtalade älfnamnsstammen Stjór- (jfr auf. arb.

2: 371 samt 15: 30). Ett fno. fjordnamn Stjóri har möjligen

existerat; se Вуз}: эта. SS. 60, 80. Sjönamnet är under alla

1) Denna uppgift härleder sig frán en isocknen uppvuxen allmoge

Illßll.

2) Akcentnppgift пептиды ej, men säkerlìgen {ёж-гневе)- här икс. 2.
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omständigheter oblik kasus af ett fsv. ‘Sty-1re, gen. 'Stm vare

sig nu detta utgär frän ett 'Stiurisn- eller frân ‘вышит. Det är

naturligtvis sà gott som säkert, att dessa. ваши äro pâ ett eller

акта: sätt besläktade med Пи. muri ’stark, машу, got. шаг,

isl. stjórr ’tjur’, sskr. пьёт-ан ’fast, stark’ ~ sv. dial. вы}:

’stor’1, sv. dial. no. stúr ’trumpen, sorgmodig', sskr. sthûrás

’stai-k, боек’ о. s. v2. Men det är icke lätt att ваза, i Мушкет]

betydelse man bar att tänka sig sjöuamuet. En betydelse ’stor

sjön’ passar ganska bra in pâ. sjön: den är den största inom ett

rätt stort omräde. _ I fräga om bildniugen mä jämföras гшец,

1-‘у11еп, Gìlfjnn, Göljan, Hörnnn, Iljan, Вышли. Om adj.stûr ‘этот’

ingâr i пашней, f`orbáller sig Styx-an till detta. liksom шпал

till flat, Fyllen till full.

Stůlvattnet, Se Järngůrden.

Stàng-, af sv. stàng, fsv. stang, isl. меня f'., ingär icke i

nägra mig bekantau enkla sjönamn. Däremot f'örekonnner det i

Stàngsjön (GS 1 37) samt i пашней á den med .sjön för

bundua мангал Orsâs sn Vg.; jfr vidare вшивых Og., som

under fsv. tid bade namnet stang. Om det som gränsbeteck

ning anväuda ordet маце i вышка ortnamn se Falkm. s. 90.

I Norge fiunes spät at' ett 'z'tlfnamu видав enligt Будь NG 15:

375, ock Stang uppträder (Шт som namn pá öar ook balföar enl.

Будь NG Indl. s. 80. I frâga om betydelsen mä för (инд:

jììmi'öras вышел, Drängen, Sperren, Stortron ос}; däruuder am

förda vattendragsnamu. ._

Stöpal'en, nf' allmogen kallad stöspergn (GS 3 O 33) Sked»

vi su, Finspâuga läns bd Og. Summa stent ìngär i sjönanmeu

Stöpgrytingen, Stöpsjön (GS 1 V 31, 1 О 31 Vrml.), Stöp

чёт-п (1 О 31 Vrml.) Vidare i Staupenn (i staupenn. Or

staupunum), antagligen namn pä tvä smäsjöar, som omuä-m

nas i en fno. gräusbestämmelse frän är 12733. INorge firmas ält'»

паша pá Stanp, som af Будь Elven. s. 244 sammanställas

med Stöperen, ock ett gärduamn выдрав, som Rygh NG

3: 316 ‘мнет till det l'no. staup n., hvilket i no. ortnamn

filmes begagnat om f'orsar ook branter. Detta är вникнете

1) Se Nor. Orddubl. nr 263, Karsten Prim. вешать. 2: 74.

2) Л: Hirt Ablaut s. 106.

s) se Lignell Ann. ffm-d. так. 1849, s. 147, NGL v. 2; 826.
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isl. напр ’fördjupning, hval'i man löper fara att falla näl'

man skall passera’ Fr.._, = no. stoup Aas. = ags. stéap ’upp

skjutande, braut’ (eng. steep), i шрамы-панаме till sv. пира,

isl. stúpa o. s. v., sv. dial. stup 'brant’. Betydelsen är банд

samma som i sjönamnet St-jälpen; jfr äfven under Bringen.

_ Den fsv. formen har varit ‘Stepin motsvarande isl. 'Staupir

(utan omljud liksom fno. Aspir о. а.) eller ’Stnypin Möjligen

är sjönamnet närlnast bildat af ett älfrlamn ‘Steps l. dyl.; jfr

Stöpälfven: Stöpsjön (GS 1 V 31, Fryksdals bd Vrml.). Sjön

Stöparens stränder aro emellertid, att dömma af kartan,ganska

branta.

Stöpgl'ytillgell (НегшеНп 1803) = Grytingell. 0111 första

leden se föreg. art.

S111-, se Solnen. '_ __

Запев вишен (Svulten GS 6 O 31), liten sjö iOsbygarns

sn, Längbllndrzl. lld Uppl. Den â GS törekommande formen

Svulten Saknar stöd i det talade spräket. Namllet illnehäller

möjligen fsv. 5111101- ’svält’, sv. dial. sult, isl. sultr, got. swulta.

Стаи-Ша), ags. шатун: о. s. v. Det sklllle sälullda syfta pá

tiskets (Мига bcskatfellbet ock ha en betydelse motsatt den i

sjöllamnen Fatburen, Matkroken, Matlöpen о. a.; Se зап-511111

under Mndkroken. Besläktat тоге det fsv. änamn ‘Svœ1ta, som

ingär i fsv. Suältoquarn (SD NS 3: 557).

Emellertid bör man äfvell uppellälla dell ieke osannolika

lnöjligheten, att namnet hör tillsammans med fsv. (i)'_Sultwikum

(SRP nr 158 fr. 1354), nu Syltvik, gärd i Gryts su Og. Summa

наши skrifves är 1413 Syltowiik (SD NS 2: 654). Gârden Ytltre

Byltvik Mogata sn канав dáremot är 1409 таю. Siltauikena

(SD NS 2:101)1. Dessa ord böra säkerligen förbindas med de

af Rygh NG Indl. s. 80, Elven. s. 260 omtalade norska ort

namnen pä ешь, Sy1t-, Si1t, som summe förf. :lllser innehälla.

en alljudsform till salt-.2; jfr по. gyms) ’en liden sump, oftest

nden synligt allah og vcgetationslßs og saltholdig i midten’ Ross.

Áfven i tht. finnes en älfnamnsstam Sulz, som Förstem. 2: 1327

1) I namnet Syltbárgen (eller Sy1ten)n:'ira Norrköping har vatten

dragsnamnet öfverflyttats pä de olllgifvande höjdcrna, en icke ovanlig

företeelse (311- t. ex. Sáfvefjállet : Safvean, Зайти ock se Säfvelângen).

2) Л: sv. sylt, пупа, ty. sülze о. s. v.
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anser innehálla en aîijudsform till germ. salt-i betydelsen ’hat`;

sà t. ex. Sulzaha, Sulzibach. Samma stam uppträder ofta i

vattendragsnamn i Pfalz, 1. ех. die 81112‘.

Summeln sum“mel*n (811111911) eller enl. а1111а11 nppgift som*

meln, hvilket skulle motsvara ett sómar.; pä detta senare nttal

tyder äfven en tredje uppgift »sàmmerm (Summelen Herme~

lin 1808, Björkman 1: 113; Summeln GS 1 V 33; Sommeln

Yttrande om sjön Sommelns sänkning Атм 1854, Lundberg

Sv. insjöfìsk. utbredn. s. 33, Cederström Vrml. fiskev. 1111807),

icke obetydlig sjö i Kila sn, Näs lid Vrml. Namnet är enligt

mitt t'örmenande en bildning af den germ. roten sum, som stà-1r

1 atljndsförhállande till den under Summen behnndlade stammen

söm- Samt till stammen sam- i Sv. ватка, 8811118, samman

0. 5. v. Ordet betyder liksom Sommen »(vatteu)samling(en)».

Nu tìnnes 1 isl. poesi, redan 1 Eddadikterna, ett ord sumbl n.

'fástlig sammankomst, gille; äfven dryck, som drickes vid gillen'.

Detta st'a'lles af Nor. Ark. 6: 366, Urgerm. lautl. s. 1942 till nyss

nämnda rot ock tillägges grnndhetydelsen ’församling’~*. Emel~

lertid har en helt annan uppfattning om detta ords lli-sprung 111

talats at BUGGE 1 Den :eldste Skaldedigtn. s. 29. Det nordiska

ordet anser han vara länat frän ugs. symbel n. ’dryckeslag

0. d.’, hvilket i sin tur liksom den fsax. шепчут-151101011 sumbl

är 011 län frän lat. sumbola, symbole ’bidrag till ett (113101105

gílle’; jfr mlat. symbolum, som äfven betyder ’gästabud> gille".

Dä, sâsom Внеси: auf. arb. s. 159 framhäller, det icke ’ar bevisat, att

b i det tvästafviga ags. symbol kan vara inskjutet, är sanno

likt isl. sumbl 0. 5. v. att hälla ijärran frän värt sjönamn. hvil

ket efter min mening i alla händelser innehäller ett ord med

den af NOREEN för sumbl ponerade betydelsen. Däremot finner

jug ingen anleduing att töra sjönamnet till sskr. sûmá- ’mjölk.

1) Se närmare Heeger Die germ. besiedlung der Ушам-111012 5. 14 f.

(Progr. d. k. hum. гущи. zu Landau 1899-1900).

2) Jfr Hellqu. Ark. 14: 168.

з) Jfr äfven F. Jónsson De œldste skjalde (Aarb. fnO. 1895.,

s. 315) samt Sumblen, namn pá Burei nnteckningur.

") En helt annan liärledning af ада. symbel 0. s. v. framstilles

af Wood IF 13: 120 : gr. 3501110; ’bit’, Qmyizm ’feed, fntten', 1111. semôn

’eat’ : 1011. ‘рвешо. Jag anser detta för-slug högst osäkeri.
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vatten". Om det i no. ock sv. dial. förekommande värhet sumla

se närmare Hellqu. Ark. 14:

Supen väl sulpen (GS 3 О 32), mycket liten vattensamling

i Fällingsbro sn, Fällingsbro hd Vstml.; nära Köttsjön. Här

föreligger väl ett skämtsamt jämförelsenamn, som syftar på sjöns

litenhet; jfr t. ex. Axen, Bessllngen, шнек—ц, Glytten (Р). Grund

ordet är i så fall sv. sup, etymologiskt motsvarande fsv. super,

isl. súpr. Det är möjligen icke någon tillfällighet, att den när

mast belägna sjön kallas Köttsjön. Emellertid är det ej omöj

ligt, att i Norge existerat ett älfnamn bildat af v. súpa; se

Будь NG IV. 2: 71. Om så är, har kanske vårt sjönamn äldre

anor, ock betydelsen vore då säkerligen en annan, än här ofvan

antagits.

Snrk- i вшиты Gbgs län, se under Sonnen.

Surt- älfnamnsstam, se Svar-ten.

Sutarcsjön, Se Suttern.

Suttern (Tuneld III. 2: 465 [1832]) Höreda sn, S. Vedbo '

hd Smål. Namnet var obekant för min meddelar-e från trak

ten. I sjön finnes enligt Тыквы) intet annat fiskslag än sutare.

Det är sålunda tydligt, att här fisknamnet шпаге ’Tinca vul

garis' ingår; om af fisknamn bildade sjönamn se utförligt under

Asplůngen. Sutaresjön har jag antecknat från GS 2 О 40, 1 О

39 Smål. ock 1 V 38 Hall. Då enl. Lundberg Sv. insjöfisk.

utbredn. s. 31 fisken icke förekommer i Hall., kunde man ju

här äfven tänka pâ det identiska yrkesnamnet шпаге (= fsv.

fda. isl.)2; jfr t. ex. Sklnnare-, звон-внеш. Däremot uppträder

fisknamnet obestridligen i vrml. Suttersjön, där enl. Lund

berg s. 30 fisken förekommer. Med afseende på formen Sutter

kan jämföras no. Sutterød, hvilket innehåller fno. ваш: 'sko

makare' (se Rygh NG 1: 253). Vårt Suttern är tydligtvis en

ellips af вши-ведал, af samma slag som t. ex. Kvidden af

Kviddsjön samt en mängd af gårdnamn bildade sjönamn, såsom

вынет, кцаььагрец m. fl. (se öfversikten).

1) Om dess släktförhållanden se Persson Wz. s. 175.

и) Detta ord är icke ovanligt i {эха ock no. вёл-анаши; jfr t. ex.

fsv. Swtharebodha Vadst. kl. jordeb. s. 166, Swtharamala, nu Sut

(‚ш-едина, auf. arb. s. 202, nära Stekaremàla.. Osaminansatt finnes

det dessutom i Norge som namn på gårdar, skär ock fjäll (Будь NG

1 : 290).
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Svalenl. __

1) (Hermelin 1818, GS 4 О 35) Gärdserums sn, N. Tjusts

hd Kim. : Svaltorp.

'2) Samma uamn har säkerligen äfven burìts af den i norr

belägna sjö, som nu kallas напев (se denna art.) Härpä

tyder nämligen namnet á den vid sjön belägna Зап-деп Sval

torp. y _

Till grund Юг dessu sjönamn ligger Тег. о. sv. adj. aval,

isl. этап. Summa от ingär i det mytìska isl. älfnamnet Svçl

samt i det af Kjœl' о. Rygh NG 1V. 2: 52 konstruerade fno. älf»

пашней svala., hvilket afledes ai' adj. пап, men Elven. s. 255

шеи tänkes [шипа komma at' fogelnamnet avala. Stammen

sval- är för öfrigt ganska vanlig,l ìsv. sjönamn. Jfr Svalhanen,

Sva1sjön`‘, Svaleiajön3 втащил-п‘; jfr äi'ven Гм’. SwalßBÍO (SD

NS Il) Tuna sn Dalai-na. Svalesjön kan vara ett Ты’. ‘этапам,

äldl'e ‘этап sior; jfr т. Brepasio, Djupasio, Swartasio 0. d.

Men i vìssa at' dem kan man Мура tänka sig, att fogeluamnet

avala. ingâr; Л: Göksjön (GS 4 Óu32 : Göksjötorp), едким-п

(2 V 32), Höksjön“, Hökasjön (3 О 34 : пака), Kràksjön (se

Kràken) о. s. v. Med at'seende pá Svalen оси de öfriga med

adj. sval saminansatta sjönanlnen äro i {гага om betydelsen

капе“ ook möjligen äfven купидон att jämföra. и Mycket

osäkert ат, om de ТЫ. flod- ook bäcknamnen susla, tillñöde

till “Тети, nu Schwule, ock впадать, nu Schwalbach, höra

hit“.

Зтишпеп l. ’Svallmlell „чашах-п» (l. “на. 878051182)‘:

(GS 3 О 35), lìten sjö i Ulrika sn, Kinds hd Og. Det äri

saknad at' шаге former ytterst vanskligt att yttra sig om här

ledningen at' detta namn. Första leden synes vara adj. aval,

hvarom se under Svalen. Den senare акына enligt den â GS

ангина formen snarast vara sv. папе, fsv. пап: 'tupp’_, hvilket

отд under alla omstììndigheter ingâr i det under Hönningen om

nâìmnda Eanesjön. ЕМ sjönamn Hanan vore att jämföra med

1) Ханов uppgift um мим har jug trots ett par förfrâgningar

pix ort ос): Ställe icke lyckats erhàlln..

2)GS3036,2V35,1V32.

3)Gszv35,1v34. ‘)Gs1v.s~2,2òa22ggr.

5) es 4 О 38 2 ggf, 1 Ó 36, 3 О 36 2 ggr,1V 33.

в) Om dessu se Förstem. 2: 1343 f., Egli Nom. geugr.2 s. 831.
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sjönamnen Anden, навет, sven о. s. v. Naturligtvis finnes

-— särskilt i betraktande af de mânga svenska sjönamn, som

bildats af fogelnamn — ingen anledning att i namuet se den

äldre agentiska betydelse ’skrikaren l. dyl.', som ingär i ordet

haue’. Венца värbalrot har för öfrigt ingal añägg inom de ger

шашка spräken. Annars тоге ju en dylik betydelse i sig själf

alli; акта: än osannolik; jfr under Kilrmen, Банным, Skrike

gallon о. a. — Nu är det emellertid pá. grund at' den mig

meddelade uppgiften om allmogens uttal af namnet snarare tro

ligt, att senare leden innehâller` det under Halen omtalade gamla

nordiska ordet hule щам’; se äl'ven Läng», 0ppm-halen. Bety

delsen vore alltsä ’svalstjärted ook namnet alltsà ett s. k. 331111

törelsenamn af samma art som гаваней/ед о. а.

Svßllůllgell, Se Svlirdlùngen.

Svan.

1) sva4n, ofta i sammansättningarna Hallam, Väster- o.

Östersvan (sà t. ex. Hermelin 1808, GS 1 V 33), betydlig sjö

i Svanskogs sn, Gillbärgs hd Vrml. : Svaneholm. Soekennam

net är säsom fiera andra vrml. ock dalsl. sockennamn pä «но;

sammansatt med namnet ä. den вшита i socknen helägna sjön.

Svanskog förekommer sà skrifvet âr 1540 enligt Styffe Un.._, s.

151. -— Lignell Dal 1:22 uppgifver, att Mellansvan är 1582

kallades Kjeuegsjön.

2) i sammansättningarna Lill, Lůngsvan; beläggställen ook

läge (Vstml.) angifvas under dessu ord. Att i шаге tid det

enkla лапше: Svan förekommit, framgâr af gärdnamnet Svansbo,

hvilket är 1539 skrefs Swanboda (Bellander s. 20).

Sjönamnet är utan tvifvel att härleda af fogelnamnet svan,

Тет. avan m., isl. пат‘ m. о. S. v. Det syftar antagligen pá

sjöarnas längsträckta, afsmalnande form eller i alla händelser

pá formen hos nägon del af dem. Samma innebörd har säker

ligen äfven det jtl. sjönamnet Svaningen? (: evan = sjönamnet

Höningen : шпаг). Dä ordet uppträder i Штата, kan det

‘Ш ocksä, säsom Вши i'örmenar, beteckna ältveus sakta fram

glidande lopp. I Немые: af följande vattendragsnnmn angifver

Ü

1) Detta ord hör som bekant till lat. oano; jfr sv. gals. ~ isl.

gala 'sjunga’.

2) Westin Sv. lm. XV. З, à karts.
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düremot ordet, att svanar (i större antal)__uppehâllit sig eller

päträñ'ats i resp. sjöar: Svanesjön 1 О 42 : Svaneholm),

Svansjön‘, Svantjärn?, Svangölen (3 О 35). Sjönamnet Svan

sjö farms naturligtvis redan i fsv. tid; jfl' gàrdnamnen Swan

syeholt (SD V fr. 1344) Vgl. ОСЬ Swansiöhult (SD NS II), nu

troligen Svenshult, Lidhults sn Smäl. “дате finnes i Mo hd

Smäl. en ä Svanůn eller Svanan; i Norge uppträda шпица

spär at“ en älfnamusstam Svan- (Будь NG 14: 88, Elven.s.255).

Уйдите erinres om fht. втянешь”. Hit hör УЗЫ ocksä этапе

sjön (GS 3 О 38). — Sjönamnet Sven har samma betydelse som

s_iönamnet Швеи ock det grekiska iiodnamnet кожи, norr om

Копа“. I frâga om bildning ook betydelse se äfven Anden,

Швеца), llligern, Krůken.

Slutligen má nämnas, att jag icke ser nägot skäl att вши

xmmnet till sskr. avan ’brusa, ljuda’, lat. sonare (af ‘мошны.

trots att en dylik betydelse i vattendragsnamn ár ytterst твид.

En mman зак är, att fogelnamnet evan själft möjligen böriöras

till denna rot. __

Svarfvaren svar3var2n (Hermelin 1804, GS 5 О 33) mellan

Заметна, Lästringe o. Tystbärga sn, Rönö hd Sdml. Med tanke

pá sädana sjönamn som каштаны-ел, Ryttaren, Silfköparen,

шалаш-ел skulle nägon kunne. frestas att i värt sjönamn se det

sv. yrkesnamnet svarfvare, l'sv. eval-vare, no. папы‘. Men en

sädan etymologi vore utan tvfifvel ЮНЫМ. Sjön är enligt min

mening alltför betydlig för att biira ett dylikt tilliälligt namn;

den är för (Эй-53: belägen i en urgammal bygd, ock namnet

härstammar säkerligen frän en tid, dâ det anförda yrkesnamnet
ännu icke vnr uppkommet. Dock hör det till shamma stam som

detta ord, hvilket ät en ailedning af fsv. svsrva ’drechseln’.

Sjönamnet Svarfvaren kommer af зашша stam som detta värb

i den ursprungliga generellare betydelsen ’hastigt röra. sig hit

ock dit; vara rörlig, rask, liilig’; Мг ä.sv. впитав ’hastigt

теша’, isl. svarfast um ’fara vida omkring’. i alljudsforhâl

lande till Пи. swërban ’schnell hin und herfahren, sich Wir

1)(:ъ$204оз‚щг,1039,1038:9тше1ю‚2('›38‚п7

372ggr,1037,1036,3032,3031. -

2)GSIV323ggr,10312ggr.

3) Förstem. 2: 1345.

4) Anfört af Fick Bezz. Beitr. ‘22: 68.
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belnd bewegen’ o. s. у}. Betydelsen är alltsâ ungefär den

эашша som i sjönamnen Laken, Svinnaren, Vismen ock llera

andra. Det är möjligt, att sjönamnet n'ármast är {Шеи af ett

änamn ‘Svarva, hvilket har den ot'van angifna пап-Шампуня.

Ett sädant Напев pû llera ställcn i Norge (нуди NG 14: 237)

ock är under alla omständigheter att sammanhälla med чёт:

sjönamn (se Rygh Elven. s. 256 Ё); jfr äfven det af Будь NG

1.5: 190 ponerade fno. älfnamnet Svgrfuö. —— Med de nyss

nämnda sjönamnen Silfköparen, Slaktaren o. s. v. bör däremot

шах-тушении (GS 1 V 32 Vrml.) jämförns. Det äl' nämligen

säkert bildat af Sv. пах-таксе; jfl’ Skomakar, Sutaresjön

т. В. m. il.

Svarten.

1) svex'ßten2 (GS 1 V 38), icke obetydlìg sjö mellan Nöss

linge, Rolfstorps ock Skällinge шпаг, Himble hd, pá gränsen till

Fauräs hd Hall. Den fsv. (fda.) stammen i detta sjönamn är

pá ваш ock vis belagd. Frân sjön gär nämligen en ä genom вчит

terà socken, ook denna socken канав âr 1334 зим-шпаг. Än

har sälunda hetat этап, ock ‘этапы-в ìnnehäller en genitivus

definitivus af detta ânamn (nin Svartn); 511- fsv. (fda.) впиш- ar

’än Skut’, nu Skuttra (se under зим). Ош nu än eller sjön

Юте: fátt namn, kan ej bestämt afgöras: sannolikast är dock,

att det (И. sjönamnet ‘вин-се betyd_er ’Svartäns sjö’.

и?) svar‘ten (ВШИ 5: 14, GS 3 O 36) Malexanders sn, Ydre

hd Og. : винт]: (Svärdsvik), ä.nSv. Suartssiö 1545, Swarth

nich 1558, se Norrby Ydl'e g. 2: 68. __

3) паг‘ъеп _(Broocman 2: 629 [1760], GS 2 О 35) Trehörna

su, Lysings hd Og., med llera шпаг.

4) вши-4:91: (Tham L_i_nk. s. 693) Nykyrka l. Västra Ny

su, Анна hd Og.; à GS 2 O 34 капай Svartensjön.

5) i sammansättningen Hagsvarten.

1) Summa ord iir kymr. пишет ’to whirl, to tum round’ (— för

kelt. slßlerbh- Much ZfdA 42: 169. Det ё: sâlunda möjligt, attistam

mens grundbetydelse ligger bibegreppet ’kretsformig rörelse', hvilket

нагой taler emot den här gifnn härledningcn. Mindre sannolikt ёж,

att Sjönamnet innchâller en labinlutvidgning :lf V svar ’sol-la, Нади,

51158’, hvaraf t. ex. sv. Svärm. Jfr t. exl sjönamnet Казнен, änamnen

Brusan, Susan о. d.

2) Styífe Un.2 в. 86.
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Namnet är ytterst bildat af sv. adj. пап, fsv. папы, 181.

svartr о. s. v., этаж-вен 1 dock sannolikt genom iörmedling af

änamnet 'Svart. De f'sv. {еж-теша ha varit resp. ‘вши-те ock

‘эпитет; jfl ‘щеке ook 'Bleker (se Bleken), ‘Lange ock 'Langer

(se Längen). I fräga om betydelse ock bildning erinras om 536

namnet Mörken. — Adj. шт är synnerligen vanligt i наши

pä. vattendrag: Svarthöfden, Svartingen, Svartsàngen, Svart

sjön', Svartasjöm) ‘’, вил-491436135‘, Svartetjärn4, Вещает“, Svart

gölô, Svartvattnetï, Svartàn Og. frän Svartekälla, hvilken bar

mörkare färg 'zin vanligt vatten”. Frän fsv. erinras om bäck~

вишне: Swarthebœc (1340 enl. SD 111) vid Uppsala, i SD NS

11 kallad этапным, hvarefter stadsdelen Бум-шавка: i Upps.

blifvit nppkallad. Гну. gůrdnamnet ваты-шею (SD NS Il), nu

Svartsjö, Sänga sn Uppl., visar, att sjönamnets äldre form át

mìnstone kunnat vara Swarta sio, oblik канав till äldre ‘Вите

sior; jl'r Brepasio, Diupasio, Langasio, Skœrasio о. s. v. under

Bredrefven, Djupen, Längen, Зин-ед o.s. v. Hithörande no. vatten

dragsnamn autoras af Будь Elven. s. 256. Frâu fht. erinras

om det icke ovanliga этапам o. d. Aíljudsformen Surt- in

gñr i Surteàn i Surteby sn Vg., är 1413 skrit'vet Surtaby“, Мг

det i närheten belägna вид-там, alla af ett ält'namn ’surta =

no. вид-ш (Rygh Elven. s. 253). Jfr äfven grek. ñodnamnet

Маши’, ngrek. Mauranera, ílod pá Rhodos : gr. ‘шаре; ’svart',

ital. Lago Nero, rätorom. Ley Nair (Berni_1_1apasset)“ o. s. v.

Svarthöfden svarßthöŕden (GS 3 О 40), mindre sjöi

Eringsboda. sn, Medelstads hd Blek. : Sverthöfderyd. Sjön stâr

l) Gs 1 v 4o, 2 ò 4o, 3 ò 4o : svamjomma, 2 o 38 2 ggf

— den ena af desea. har mycket avert vatten, se Lex. under Ryssby

-3ò372ggr,4036, 2v34,20343ggr,4033,5ò

33, 4 O 32, 5 о 31.

я)‹эз2‹'›4озш;г.1\гз7.

-3)GS1V372gg1-,1V36.

‘)Gs1v333ggr,2v33,1v32,2v322ggr,2ò32

4 ggf,3o32,1v319ggr,10317ggr,20314ggf,30

31 4 ggf; dessutom i Norrl. enl. Nordlinder Sv. lm. V1.3119.

5)G83Ö40,3Ö382gg1'.

6)Gs30392gg1,4033.

7) Gs 1 v 35, 2 v 35. 8) Auvin M0 s. 49.

9) Styiïe Un.2 s. 112. 10) Fick Bezz. Beitr. 22: б.

n) Egli Nom. geogi'.2 s. 111.
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med en à i í`órbindelse med Бум-юзы samt ligger i närheten

af den större sjön шансы-пашен. Om detta namn, som sanno

Щи är, sammanhänger med 1jus, har Svarthöfden erhällit паша

i motsättning till nämnda sjö. Förra leden är under alla omständig

heter adj. swart; se Svarten. Om senare leden se -höfdem Лё

für öfrigt EL, Ешь, Nmerhöfden. — Sjönamnet är bildat pä

samma sätt som, men icke aflett af fsv. personnamnet Svart

hofdhe, runsv. Suarthofbil. ._

Svartingen väl aver-"tigen2 (Lex. 5: 447, GS 6 О 31), Щеп

sjö i Länna sn, Frötuna o. Länna skeppsl. Uppl. Den hos Thani

Sthlm s. 15 törekommande formen Svartugen beror айвы-Идеи

pá tryckfel. Namnet är en afledning at' adj. шт (se атм).

Ош namnet är gammalt, har det pá grund at' sin a-vokul Нет.

на säkerligen hetat ‘ты—шике;- oek är вшивая. identiskt med

no. sjönamuet Svartungen2. I frága om bildningen äro för

öfrigt närmast sjönamuen Gröningen oek fno. Hvitingr (se

Hviten) att jämfól'a.

Svßrtsàngen svarßtsogï'gen (svàëâágenuxsvartesàngen 16584;

Svartsàngen Hermelin 1808, GS 2 O 32) Kroppa sn, Filipstads

bärgsl. Vrml. : вид-тайну, är 1642 kallat Swartesàngen"‘. Vatt

net är »brunaktigß men Мат“. Om тётю leden se Swart-en,

om senare Sůngen; jfr Krampsângen. Sjönamnet har i fsv. lytt

'Svarte Sanger.

Sval'tllgell, se Svnrtlngen.

Svenskqll, Nox-ra 0. Södra, svitnflsken2 (scéne/,2111) (Sven

sken GS 2 O 31) Hället'ors sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Finnes

det nägon grundad anledning Vatt i detta namn se en bìldning

af adj. пенек, fsv. svensker, svœnsker, älst 'man frân Svea

Папа’, senare med den nu Зинаиде betydelsen? Jag erinrar dä

Шт om att omkring en mil t'rân sjön Svensken _en sjö капай

Dalkarlssjön (i Ваши-питал) äl' belägen; Se GS 2 О 31. Namnet

skrifves är 1658 Dallkarssiöön; se Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 123.

1) Om detta namns former se utförligare Koek Ark. 10: 346.

2) Rygh Personnavne s. 241.

3) Kallsteuius Vrml. bärgsl.|n. ljudl. s. 17.

4) Enl. uppgîft af fil. dr G. KALLsTEmUs.

5) Norask. ark. 2: 765.

в) Cederström Чип]. íìskev. nr 174.

Sv. landsm. XX. I. 88
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Vidare finnes strax sydost om sjön Ljnstern nära Säter i Da

larna en sjö, som å GS 2 О 30 benämnes palkarlen (: Balkans

nas). i Ушице“: Västgötetjärn (GS 2 О 32), i Vstml. vm

götesjön (2 O 32) : Västgötetorp. Samtliga dessa sjönamn

kunna dock osökt förklaras som snbtraktionsbildningar af de

resp. gårdnamnen, ock denna tolkning är t. 0. m. sannolikast

(jfr under Addaren). Bättre analogier erbjuda några af de under

Gal-pen anförda sjönamnen äfvensom Tax-turen, Tatern, fda. dans.

syo, dana bœc’. Däremot höra sjönamnen Отец, Bysken ock

no. Tysken icke hit. Att personbeteckningar äfven af annat

slag än sådana, som angifva nationalitet, ingå i våra sjönamuT

är  såsom i det föregående visats — mycket vanligt; men de

äro då i regel sammansatta med -sjö о. (1.; jfr t. ex. линиям

ock Vidare Bytt-aren, Silfköparen, Slaktaren o. a.. Det är sålunda

i sig själft rätt möjligt, att en personbeteckning ingår i vårt

sjönamn: svårigheten här ligger däri, att det just är adj. svensk

som man har anledning att söka i namnet. Jag kan icke se

någon annan möjlighet att förklara namnet, än att det härstam

mar från en tid. då dalkarlarna icke räknades eller räknade

sig till svearna eller svenskarna. Sjön ligger ganska nära grän

sen till Dalarna ock har kanske erhållit sitt namn i motsättning

till den i närheten belägna шипящим. Om det ganska van

liga förhållandet, att två sjöar på dylikt sätt erhålla namn, se

öfver-sikten. Den speciella anledningen till namnet kan ha varit

af en mycket tillfällig natur. Emellertid må framhållas, att

just i gränstrakter namn, som beteckna nationalitet, äro

ganska vanliga. Om fsv. Папаши: ock Danasio på gränsen

mellan Vg. ock Hall. har ofvan talats, om de tvåI danska ort

namnen Jydebæk i Sønderjylland se Thorsen Förh. vid 6. nord.

fik-mötet i Ups. s. 174. Svensken är kanske sålunda en ellips.

uppkommen nr ett analogt втыкаете.

Slutligen må anmäl-kas, att namnet äfven kan förklaras

som en atledning på -isk af fogelnamnet Svan (se Svan).

Svillbßg'ell, Se Svängbågen.

Svillnaren svinsnargn l. svinßnergn. __

1) Svinnaren (Hermelin 1818; Svinnarn GS 4 О 36)i norra

delen af Törnesfalla sn, S. Tjnsts hd Klm.

 

1) På gränsen till Sverige (Faurâs hd Hall.) Schlyt. VGL s. .391.
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2) store о. Lina. (svinnam GS 4 Ö 36) i södra delen af

samma sn : Svinnersbo.

Jag har icke станы denna stam annorstädes i Sverige. Den

är таи tvifvel att ställa till fno. ält'namnet 'Svinn(a) (se Будь

NG 1: 370, Elven. s. 258'), som med тёща fóres till isl. шиш

’rask‘. Detta adj. motsvaras af got. эмира ’stark', ГМ swine,

шт. swinde, swint ‘шиш, stark, häftig, snabb, ond, farlig’, ty.

geschwind o. s. v. Det ingär äfven i det i den poetiska Eddan

omnämnda älfnamnet Vegsvinn, ock dess ГМ. motsvarighet

möter oss i ilodnamnet Swindaha, die Schwindach (Förstem.

2: 1353). Den ‘Вт. formen lmr varit ‘Svinnir. Det är ieke sä

kert, att detta är direkt atlett af nämnda adj. Rent af sanno

likare har det närmast bildats at' ett numera utdött ânamn

’Svinn elle:l 'Svinna, motsvarande det omtalade norska älfnamnet,

pá samma эй“: som Växaren, Тау. 'Vœxir, faktiskt afletts af {ёж

(fno.) älfnamnet Vaxa.. l frâga 0m betydelsen stà väl sjönamnen

Funningen, Karken, Leken, Skundern, Striern, Svarfvaren,

Veselàngen mer eller mindre nära.

Впиши, Se Svängbàgen.

Svulten, se Suiten.

тьма, fsv. änamn, se запел.

Svänesjön, Se Svan.

Svällgbůgell svägsbůggen (Swingbogn Letter с. 1750,

Svingbogen Marelius капа 1774; Swinbägen Broocman 2: 486

[1760]: Svinbogen Hermelin 1810, Tham Link. s. 37 [jämte

Svängbogenj; Swengbogen Widegreu 2: 185 [1828]; Svängpogen

Tham Link. s. 37 [jämte Svinbogenj; Svängbàgen GS О 34),

längsträckt, bägformig sjö i Simonstorps sn, Brábo hd 0g. Det

är vanskligt att Нива sig till тёща i denna brokiga samlìng af

former. Den Шаг uppvisade formen Swingbogn tyder pá sam

manhang med det i sv. dial. ytterst vanliga sving m. ’sväng

ning, krökning, bukt', da. dial. sving ds. Med samma ord är

ät'ven Svingsjön (GS 1 V 34), Högsäters sn Dalsl., sammansatt.

Denna sjö skall enligt uppgift ha {Мс namn pa grund af sina

mânga ушат ock uddar. I Svängbogen, фазан har ordet

sving ersatts med det likbetydande sväng m. Sjöns form talar

starkt für att den h'ár gifna förklaringen är riktig. Växel

(‘т-теша med börjande svin- torde bero pá folketymologisk

ombildning. Nsv. ш. svin, isl. svin synes äfven {пай i виц
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sjön‘, Svìntjärn (GS 3 31), Svingöl (4 36), Svinfloen

(Räaf 5: 3).

1 fråga om sista leden är det svårt att säga, om den älst

haft o eller ä.. Jag antager, att den lytt фаз-оп, ock jämför

sjönamnet Långbogen. Den skulle sålunda innehålla kropps

delsbenämningen bog. För detta antagande talar dels, att namnet

ej förr än under senare tid skrifves med à, dels ombildningen

Svìnbogen (: svinbog); jfr de svenska höjdnamnen ешь, Svin

ryggen. Formen Svängbágen beror alltså på folketymologisk :m

slutning till båge (se Bågen). Skulle nu emellertid de former. som

innehålla orden svin ock båge ock som här antagits bero på om

bildning, värkligen vara de ursprungliga, har man en utmärkt

parallell i det i Skiöartma omnämnda isl. bärgnamnet Svin

bjúgr, hvilket betyder 'böjd som en svinrygg'. Man kunde

äfven jämföra no. gårdnamnet Grytbogen, uttalat grytbujen

-se Rygh NG 15: 390). Dock tror jag som nämnt icke, att denna

möjlighet har mycket för sig.

Svärdlången, af allmogen uttalat миланцев», jfr nedan

(Suellang Bureus karta 1626, атеизма; Blaeu 2: 33 [1663]:

Svardlången Fernow s. 8 [1773], Lignell Dal 1: 6 [jämte Sval

lången]I GS 1 V 33; Svärdlàng Lex. under Steneby; Svallången

Hermelin 1808, Lignell Dal 1:6 [jämte впитывал]; lång.

mycket smal sjö i Laxarby sn, Vedbo hd, m. (l. шпаг Dalsl.

Första leden är säkerligen sv. svärd, Ни‘. метр, isl. sverö n.

Om senare leden se Längen. Namnet har afseende på sjönsV

form ock bör sålunda jämföras med t. ex. sjönamnen Klubb

шпаги, Koralången, кацап, Spiken, Spjuten. Däremot är det

ej säkert, att sockennamnet Svärdsjö Dalarna förutsätter ett ut

нага bildat sjönamn. Det skrifves visserligen 1405 вузы-апа

5102, men år 1384 Swalesiø ock 1358 вши-(1510.

Formen Suellang, den älst uppvisade formen af Svärd

làngen, innehåller ett af rô uppkommet (kakuminalt) l: På

samma sätt har det ofvannämnda Swalesiø utgått från ett

вши-б. Ett liknande ex. anföres afRygh NG 1: 100 f. шипе: sval

(med l’-) beror på den öfvergâng affsv. œ till a eller a-liknande

ljud (u), som i en mängd dialekter ägt rum före kaknminalt 13.

1)(}82О40,2038,1037,4034‚2033.1082.

9) Styffe Um: в. 259. ß) Jfr L11 sv. lm. I. 2: 97.
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Sylt-bärgen, Sylten (vid Norrköping), Se Snlten.

Synillgell sy“nigen2 (symgan) (Synn[n_]ingen Dahlberg Svec.

ant. pl. I. 98, Radloff 2: 63 [1805], GS 6 О 31; Syningen Tham
Sthlm s. 14, GS 5 О 31) Rimbo sn, Sjuhundra hd Uppl. : Syn--

ninge. (ìärden Synninge äl' nnmera belägen omkr. en half mil

frän sjön. I шаге tider har emellertid denna gätt förbi gârden.

Härmed stämmer STYFFES y1.trande(Un.2 s. 265), att det vatten

drag, som utfaller vid Norrtälje (se Lommareu), fordom skall

hafva val'it farbart ända upp till sjön Skedviken : under Karl

XLS tid fann man t. о. 111. kölen af ett litet skepp iden gamla

farleden. Jag känner intet annat namn â nordiskt vattendrag,

med hvilket värt sjönamn kunde sammanställas, än det no.

íjordnamnet Bjonen, hvilket i Aslak Bolts jordebok skrifves

Sionen (Rygh Stud. s. 63). Fjorden är bred ock так, sà att

man frán dess yttre del kan se längt in öfver den. Af denna

grund för Вши med tvekan namnet till fno. sjón, oomljudd

biform till sv. syn; 311- äfven fsv. syn, isl. sinn ’synlig, uppen

bar’. Samma härledning kan passa in pâ Syningen; dock ’sir

den synnerligen osäker.

Troligast är däríör, att sjönamnet bildats af gârdnamnet

säsom t. ex. Aplungen, Drättlingen, Byckh'ngen, Turingen,

Yddingen ock väl äfven Tydingen ai' mntsvarande gärdnamu

pá -inge, snarast genom ellips af' ett ’Synningesjön о. s. v. Syn

Шиве innehâller nämligen sannolikt ett patronylnicum 'Syninger

(se min afhandling om svenska ortnamn pá -inge s. 149).

Sůgdllggen säßgdugï'gen (Säghuggen Hermelin 1818, Lex.

7: 654; Sâdduggen GS 4 О 86; Sàduggen SV. tul'istfijl:I ärsskr.

1896, s. 267) Dalhems sn, N. Tjusts hd, pá gränsen till Ofverums

m. fi. шпаг, Klm. Det 311- enligt Turistfören. ärsskr. auf. st.

en Щеп vacker sjö, som med sin bläsvarta yta oek дуэт], ош

gifningar har karakteren at' en myr. Nära till hands ligger

alltsä att ställa namnets senate led till sv. dial. ugg adj. ‘гув

lig, hemsk, бумаг’ (Rz s. 777), fno. 11351131- ds. (= meng., eng.

ugly); jl'r Ygden, Ygglingen. I sâ. fall skulle den шаге formen

vara ‘Зав-издан, frän hvilken меде: till den älst uppvisade for

men Sàghuggen icke 111- längt. De yngre formerna med d be

rodde dâ pá folketymologisk ombildning af namnet. Första

leden kan vara det i sv. dial. förekommande säg n. ’källdrag

о. d.’; 311- frân betydelsens synpunkt Segen. Dock kan namnet
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â gârden вешаешь, af allmogen uttalat зацепив‘, belägen vid

den i sjön infallande ân nära sjöns norra. ända, möjligen tala

för att ett d värkligen ingâtt i sjönamnet. Nägot bestämdare

föl'slag till tolkning kan jag i saknad af äldre former icke lemna.

Sůghuggen, se завидев.

Sàken.

1)"9à3ken2, af allmogen uttalat se“ken2 2 (Hermelin 1808,

GS 1 O 37), запева stor sjö till allra största delen inom Hilla

reds sn, Kinds hd Vg. Den är särdeles vaeker, omgifven af

höga, branta, skogklädda stränderß.

2.) змеи (Säken Lotter c. 1750;"Sáken Broocman 2: 390

[1760], Hermeliu 1810, 1818, GS 4 0.35), ganska 5101- sjöi

Yxnerums m. fl. smar, Skärkinds hd Og. pá gränsen till N.

Tjusts hd Klm. Formen Säken hos LOTTER beror utan tvifvel

pá tryckfel; _jfr nedanför Äkervristen för Àkervristen (ìifven

annars förekommer ä dessa kartor ä. för väntat à).

Jag för de báda sjönamnen4 till den stam, som ingäl' i sv.

dial. зыка ’lângsamt ook trögt färdas fram; göra nägot läng

samt ock utan drift; söla’, вы: 11. ’dröjsmäl’, высы- ’sentiirdig,

stackare’ Rz s. 713. I frâga om betydelsen se Вышки, пётыев,

Lummen, Lunten, Trnsken, Tàkern.

Slìlevattnet, se Spoken.

Sàngen.

1)__uttalas :if allmogen sâgßgen2 5 (Sángen Lotter с. 1750.

Gs 1 о 31) зиппешо sn, N. Älfdals hd vrml.__ .

2) sog-‘gen (Sägen) (Hermelin 1808, GS 1 О 31) Nordmarks

sn, Filipstads bärgsl. Vrml. _

3) Stora. о. Lilla, sog'lgen2 (Sagan) (Hermelin 1803, GS 2 O

31) Hällefors su, Grythytte bärgsl. Vstml. : sangsnymn, :if

Lotter c. 1750 kallad Sângshytta..

4) 110383911” (Beskr. öt'ver Nora о. Lindes bärgsl. s. 59

[1791], GS 2 O 31) Järnboâs sn, Nora o. Hjulsjö bärgsl. Vstml.

1) Om akcenten har jug ej erhällit upplysning.

2) Enl. uppgift samma ljud som i iliona, borar.

3) V. Karlsson SGU Aa 33: 10.

4) Det senare naturligtvis under förutsältuing, att äfveu det kan

вшивая hn etymologiskt Ö.

5) Enl. tvà uppgiŕter. Den ena 1111111- om ett mellanljud mellan a eck à.

“) Е111. tvâ uppgifter.
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ö) i sammansättningarna Kramp, Svartsàngen.

. Sjönamnet Sángen förekommer äfven i Dalarna, i Falu

-södrn tingslag (GS 3 О 30) samt det пата bcsläktade Sângaren

(3 О 31) i Malingsbro sn Dalarna : Sängtorpet. Jfr äfvcn

ä.nsv. Sângààifors, rämärke mellnn Floda ook Leksands шпаг

Dalamal, samt задавив i Jämtland. At'samma grundord kom

mer ‘áfven det no. älfnamnet Songe., anfört af Будь Elven. s.

240. Detta senare namn anses at' RYGH betyda ’den sjungande’,

ock ватта еПег liknande betydelse tillkommer äfven det svens

kn sjönamnet. Det {innes ingen grund att betvifla, att grund

ordet för detta är sv. sůng, fsv. sauger, isl. sQngr. Möjligen

är det dock ordets шаге betydelse af тащу som ingär i nam

net; jtr isl. vápnsçngr. I fräga om betydelsen erinras om de

mel' ellel' mindl'e närstäende sjönamnen Bângen, балтиец, fsv.

’Liuper (Se лифт), Skrìkegallen, Klingen Dalarnag, mingsjön

Svenarums sn Smäl. (Tuneld), Кипятят (GS 2 О 32 Nke); se

-äfven under Sagan.

I det no. Songel ha enl. Bugge-Rygh Elven. s. 334 möjligen

(“й namn af olika Ursprung snmmanfallit : ‘sQngva ’den sjun»

gende’ ock ’SQndga 'den замша’.

Beträiïande так: af зацвел 1 Шип/15215Ш1(Пш1.)маи3ев

för Màngen. Växlìngen at' икс. 1 ock 2 tyder pá att i тёк

'Sanger ock 'Bange нём: vid sidan ai' hvarandra.

Sátnren, Sůttern, se Sattel-u. __

Säfjan väl eeßvjan2 3 (GS 4 О 31, SGU Аа 15: 5), Шеи

sjö i Vittinge sn, Torstuna hd Uppl. : этап. Det kan synas

Едва närmast till hands att föra detta ord till de mänga under

заметнее” behandlade sjönamn, som innehälla sv. вы‘, fsv. sœv,

isl. ser n. ’Juncus’. Men mot en dylik härledning talar mycket

sterkt namnets напитка]. Pä grund af dauskans вы mäste

man шпага. att sv. ваг utgár frán ett lll-germ. ешь, hvilket

pä grund af s. k. a~omljud öfvergätt till seba, hvaraf i fsv.

regelbundet sœv uppstätt; da. в“ däremot förutsätter en швы-ш.

aiijudsform aibn-4. En af sœv- bildad ian-stam skulle sâlunda
 

1) Dipl. дашь 3: 62. '

2) Ев". gàrdnamnct Klìngsbodha (jfr SRP nr 957 fr. 1370), nu

Klingbo St. Skedvi sn, visar hän pů ett sjönamn 'Klingen I

3) Ingen pâlitlig uttalsuppgift har leninats.

4) Torp o. Falk Dan-no. lydhistorie s. 68.
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1 fsv. 11е1а ‘Sivi, oblik kasus ‘эта, hvarnr ett nsv. sjönamn

этап skulle ha utvecklat sig. Skulle däremot Jessen Etym.

ordb. under siv ha. rätt 1 sin förmodan, att det Фишка ordet är

ett fda. 'sœv- »- JEssEN skrifver ‘set-- som vore identiskt med

fsv. вазу, ock förutsätter en stam sabia- (hos Jess. вынь), 1111118

8118 ingen anledning att skilja визы: frän de under Sirve-länge»

omtalade vattendragsnamn, som ìnnehälla. växtnamnet ваг (men

1111 hvìlka doek ieke вынашивал själft torde böra räknas).

För att värkligen sv. вы varit en ina-stam, talar ju den enl. R1,

s. 717 i Götaland förekommande formen suvja-blomma ’Buto

mus umbellatus’. I sà fall vore Säfjan en bildning af вы al'

samma art som sjönamnen Обняв, Iljan m. 11. (se öfversikten).

Е11 l'sv. ‘Вей betydde ’säfsjön’ säsoxn fsv. ‘Gryte ‘выпадет’,

‘Kerne (Kol-nan) ’kornsjön’ o. s. v. I nyare sjönalnn har sam'

mansättning med sjö о. d. ersatt den fordom brukliga ntbild

ningen med :1n-suffix. Men denna härledning blir dock nägot

osäker pá grund al' att ¿a-stamsböjnìng för Гну. tid icke är

uppvisad af det ord, som här skulle liggav 1111 grund. Namnet

hör вашем icke till fsv. siœver, sœver ’stilla, lugn’. Brytnings

former samt bl. а. det ìsl. ordet sera., ipf. -aô Чита’ visa, att

här en i-rot föreligger. Möjligen bör шап еше11ег11‹1 skilja

värt sjönamn frân alla dessa ord ock амида, att det hör till no.

sev (med öppet в) n. ’en vattenädra 1 jorden, liten källa’ Aas..

isynnerhet 0m ett Ställe som aldrig t'ryser, no. seva f. med

sannna betydelse Ross. этапе âìr enligt samma. förf. паша

pá ett Ställe med mânga ~=»sevor»> i Eidsborg i Telemar-ken. Hit

hör ocksâ no. sevja. ’sila fram, om vatten’ Aas. Denna härled

ning synes mig al' fiera skäl vara sannolik. Gârdnamnet запал

är att jìimtöra 1. ех. med Ogen : sjönamnet Овал. Till betydelsen

besläktade sjönamn äro Segen ock Si1(1)en.

I detta sammanhang hör äfven erinras om TAMMS (dock

osìikra) härledning 1 Sprâk о. stil 1: 26 al' gârdnnmnet Satie,

Ватты-115 sn Uppl. (<- ‘вне-вена : nsv. ша. ’dy, гущи’). Sanno

lìkt böm de báda. namnen, Sufjan ock ваша, etymologiskt hâllas

tillsamman.

Säflůngell, Se Säfvelůngen.

Sñfveleken säßveleîken (GS 2 V 34), liten sjö 1 Nafver

stads sn, Bnllarens hd Boh., pá gränsen till Sörbygdens hdv
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Dalsl. Om senare leden se Leken. Beträffande den forsta kan

i saknad af äldre former ej afgöras, hvilket af de under Sufjan

anförda orden som ligger till grund. Det är väl troligast, att

SV. säf ingår (se Säfvelången).

Säfvcln зачем, af en person från orten uttalat sav4ern(n)

(Sävellen Lotter c. 1750; Säfveln Fernow s. 16 [1773], GS l V

32; safvelen Hermelin 1808), icke obetydlig sjö i Boda ock

Brunskogs sznar, Jösse hd Vrml. : ssfvelskog (ock винегрет).

Man vill icke gärna skilja detta vrml. sjönamn från det no.

sjönamnet Sævælen eller, såsom det också uttalas, Savalen (med

kort a i de båda första stafvelserna ock tjockt 11). Från denna

sjö går en älf выше, hvars namn bildats af sjönamnet. RYGH

gissar, att det no. namnet kommer af fno. sívalr 'rnnd' (= fsv.

зачал), hvilket adj. enligt samme ЮН. äfven ingår i no. gård

namnet Seval i Vardal, antagligen efter ett i närheten beläget

runt fjäll. Den norska sjön kan, när man ser den på kartan,

icke sägas hafva rund form, men _ såsom Rven påpekar _

bero dylika namngifningar otvifvelaktigt på det intryck, namn

gifvaren fick af det ställe, där han för tillfället stod. Detsamma

gäller i viss mån om den värmländska sjön: dock tyckes den

i allmänhet hafva en jämnbred form. 1 fråga om betydelsen

skulle sjönamnen Trindeln, Bundsjön (se ‘капищ ock det nära

besläktade Valen vara att jämföra. Om den här föreslagna bär

ledningen är riktig — hvilket dock synes mig ganska osäkert

—- har namnet i fråga om akcent виден-вёл samma förskjutning

som vissa af de sjöar, som kallas Möckeln. Man kunde dock

äfven _ ock väl med lika stort skäl -— tänka på sammanhang

med fsv. adj. eiæver, sæver ’iugm stilla”. isl. вага. 'lugna' o. s. v.;

jfr sv. säflig”. Namnet vore i så fall nära besläktat med fsv.

älfnamnet внеш, nu заведи, hvarom se utförligare under Surve

hingen. Sjön är utmärkt vacker ock omgifvcn af böglänta

stränder. Slutligen må äfven den möjligheten lemnas öppen,

att namnet innehåller sv. sar ock alltså betyder 'säfsjön' :sjön

har enligt Cederström Vrml. fiskev. nr 1225 rika Vassar i vi

karna.

1) Enl. Rygh NG 3: 377.

2) Med detta ord har en meddelare från orten förslagsvis samman

ställt namnet. Man vill dock ogärna skilja det från de anförda norska

ortnamnen.
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Säfvelàngen säßvelogßgen eller защищен ватозгдеп

(sanangen General Landkort öfv. Vg. o. 1688; вытащен Нег

melin 1808, GS 1 V 36), lângsträekt ock Stor sjö i Hemsjö sn.

Kullings hd, o. Skallsjö sn. Vättle hd, ш. il. smal' Vg. Sjön

är genomñuten ai' затаи 1. вида. Derma kallades i fsv. tid

Saeva (‚дат ашрпеш вюишъ‘). Вы, hos Tuneld s. 170 (1741)

ant'örda пашней Sewelanga. 311- bildat nf sjönanmet. Med det

fsv. iilfnamnet задув. (Sœvœ) är häradsnamnet Sœvudal (-dœl,

VGL VK) sammansatt. I упёр-е fsv. tid skrefs namnet ввече

da1`’, nu вытащив härad. Ett at' ватта älfnamn bildat Seewa

holm var namnet ä en vid Säfveâns utlopp i Götz: äll' belägen

holme. Summa ursprung llar ät'ven namnet ä. завещаны, Säf

vedals häradß. Det är höjt öfver а": tvifvel, att äfven vârt

sjönamn innehäller älfnamnet знача som fól'sta led. Det Porra

har i fsv. lytt ‘знача langer, lxvilket betyder ‚Затакт е11ег

Säfveâns längsjö», »den Шива sjö, som bildas af Säfvanf. P5

samma sätt har fsv. sjönamnet ‘дешевеет, nu Veselàngen,

nppkommit af älfnamnet ‘Visa (jämte Visk, Viskan); jfr äfven

Asplängen 1 (: änamnet Анри), selůngen (fsv. вымывает:

’Sidha), Skrikegullen (: fsv. 'Sm-iks), Strñlñngen (_: fsv. Stro), Аш

meläugen (: fsv. Ama) ш. fl. Dà man söker den etymologiska för

klaringen till namnet Säfvelângen, har man alltsâ att utgä frän

fsv. älfnamnet веет. Säfveäns egentliga källsjö är den i 161

jande artikel omtalade sjön Säfven“, ä GS 1 V 36 kallad заше

ajön, hvilket namn alltsä äfvenledes mäste indragas i дыша

undersökning. Denna sjö канав 1 VGL I\'.111: 3 sœñusior, i

hdskr. L5 Siwsiör, i lxdskr. N. uynnesiorG ook Q. вшитый.

Om man skulle väga utgä frän formen i denua sistnämnda.

dock relativt unga handskrift, är äfven {дека sjönamn ält

numnet Sœva (i дентин) t`orsta sammansättniugsled. Кашне!

skulle alltsä belt enkelt betyda ’Säf'vans sjö'. Mot detta an

1) SD 3: 381 (1321). 2) Styire Um.2 s. 117.

s) Jfr Вне-во Helge-digt. s. 125. P11 ватта sätt lla. t. ex. Sylt

bàrgen vid Norrköping benämnts efter ett närliggande "именам; (se

under Sultan).

4) Jfr Höjer 2: 1172.

5) Frân omkr. 1470 enl. Schlyt. VGI.. в. Xxvu.

6) Troligen frůn senure llälften af 1400-talct; unf. arb. ss..\;x1x,

xxxnl.
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tagande таим‘ emellertid hufvudhandskriftens ветшают, men det

är att тётка, att i f'râga om dessa gamla sjönamn denna. hand

skrift stundom har bevisligen oriktiga former. Sá канав r. cx.

Sjön Brängen i densamma Brängìri, i H, K, L däremot l'iktigt

Вивенди‘; sjön эстакад lîkaledes машу scryutvi, i öi'riga. hand

skrii'ter гита: strukni о. s. v. (‚Ю- äfven ökern). Jag antager

alltsâ, att det ursprungligaste af alla dessu ortnanm ш‘ älfnamnet

Sœva, hvilket nu bör Шпаги-аз. Det kunde dä synas liggu nära

till hands att härleda namnet frân sv. вёл‘, fsv. веет, isl. sefn. ’Jun

cus’1. Detta ord är ytterst vanligt i namn pá svenska vattendrag.

Затакт ofta förekommer namnet Säfsjönî, nägon gäng äfven Säf

tjärnß. Jfr med afseende pá betydeisen sjönamnet Vassalen ock

grek. ñodnamnet Xzowoûç, Ной iBeotien : Gxoìvo; `sìii"*. Den fsv.

formen af namnet зашёл har säkerligen Чай: Sœvsior; jfl' det

fsv. gârdnamnet Sefsio (SRP m' 1112 frán 1374), Sepsio (SD

NS I frân 1405), nu ваша, vid выезда i Ljunga sn, Västra

hd Smâl. Äfven denna omständighet шаг för (эй-53: starkt emot

att Sœvusior, Sœviusior skulle vara — ätminstone direkt — sanl

mansatt med nâgon form at' fsv. вазу. -— 1i/Iot en душ; bildning

Sœva : веет v01-e i sig själt't rent teoretiskt sett intet att in

vända. Den ‘юге af summa slag som det änamn ‘Анна, Som {Впи

sättes af fsv. Askubœkker (VGL 1V: 16: 13, se Schlyt. VGL

Reg.) : trädiramnet asker, eller som fno. älfnaumen (Эта : grit,

мига : lauf о. a. Dock anser jug, att denna härledning af

fsv. вата. icke är riktig. Det ниш tVÍfVel кидать). älfnamnet.

är enligt min mening snarare en substantivering ai' det Гаги:

nämnda fsv. adj. течет, sœver чаги, з’сШа', hvaraf sv. айва

ningen ваша, ock förhäller sig` till detta som fno. älfnamnet

Verma, till adj. чах-шк”. Den bär ponerade betydelsen passai'

väl in pä. Säfveän, som af Adelsköld Dagsv.- о. pro diverse

1) Jfr Bugge Наде-(11312. s. 125.

2) Gs 3 0 40, 3 Ó 39 : safsjo, 1 ò 38 3 ggf : Sàfsjo 1 gg,

1 v 37 6 ggf : safserya 1 gg, 1 ò 37, 2 ò -37 2 ggf : safsjo 1

gg, 3 О 37 2 ggrzsafseras1gg, 1v 36, 3 ò 36, 3 035:53#

sjomala, 4 ò 33 2 ggr, 3 Ó 34 2 ggf : safejotorp 1 gg, 2 О 33

2 ggf : Sâfsjon 1 gg, 3 ò 33, 4 о 33,1v 32,10 32, 2 032;

заказов, 1 0 31.

3) Gs 1 v 22, 2 ò 32. 4) Fick Вен. Beitr. 22:57.

5) 0m detta. senare se Будь NG 2: 345 m. ñ. ställen.
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konto s.' 352 kallas »den . . lugna, djupa ook тушь. Se 'áfven

den utförliga beskrif'ningen at' än i Lex. 6: 438. En alldeles

motsatt betydelse bar det ванна. namuet pá Viskan, Visa., bril

ket jag nedan tolkar som ’den lifiiga, raska’. Frága är, om ej

(lessa tvä 6111111- erbällit sina namn i motsättning mot 111111

andra. Om analoga f'all se t. ex. Fiolen ~ эти-ввел, ншш ~Vnl

pen, i hvilka bäda fall missförständ spelat in, f'sv. Friski (~ Ly

sjön), Конюшни ~ “вишен, Ljnsterböfden ~ Svarthöfden о. а.

I frâga om betydelsen jf'r Lygnern, Sillon, Узы-1131211.

1 detta sammanbang m5. nämnas, att Sagán i Vstml. i fsv.

kallas внеш strmnber samt att i Jumkils sn Uppl. en ä fìnnes,

som bär namnet загса àn. Fsv. Seeva härleder vFries. Nord.

spräkbist. s. 44 ur ett urnord. ’sainiörn i bvilket fall namnet

skulle betyda ’sjöän’. Jag föredrager emellertid att äfven bär

utgà fräu adj. saever ’lugn’.

Säfven síißven2 (вешал General Landkort öf'v. Vg. 0.1688,

SGU Aa 20: 11, 51, Ab 7: 11; Sewon Tuneld S. 171 [1741];

Safuen Bureus Karts. 1626, felaktigt för -ä-l; i fsv. tid kallad

Sœviusior, Sœvusior? o. s. v., hvarom utf'örligt under шпинд

gen; ä. GS 1 V 36 Säfvesjön), ganska stor sjö i Ljurs, Norunga

o. Tämta sznar, pä gränsen mellan Gäsenes o. Vedens b:der Vg.

Sjön ür omgifven af' skogklädda, än brant uppstigande, än sakta

sig böjande sträuder; dess djup är ofta, isynuerbet i södra

delen, ganska stort”. Vid sjön ligger gärden Säfsjöos, bvarS

namn pàminner om sjöns fsv. benämning. Enligt uppgif't frân

пашен skall den ä GS använda f'ormen Зав/355611 numera ej

f'örekomma. Om nanmets härledning bar talats under зат

hingen. Där har framställts den meningen, att sjöns â'tlst upp

visade nanm Sœv(i)usior är samlnansatt med den fsv. benäm

ningen pá запада, livilken är sjöns utlopp. ваш/ед fär sua

rnst betraktas som en elliptisk bildning (»kosef`orm») at' высе

sjön. Dock kan det naturligtvis vara ett gammalt namn pá

sjön, bvilket sedan uräldriga tider bestátt vid sidan af det sam

nlansatta. Det fìunes 'áfven i detta fall intet som Шпагат oss

att autnga änamnet vara det primäre.

l) Prickarna öfver á ос]: ö saknas ofte pá dennn karts.

2) Sannolikt äsyftas denna sjö äfven i Sewœsyß, SD NS 3: 607

fräu 1420.

З) J. О. Fries SGU Aa. 20: 11.
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Sälden mil-‘den1 (GS 4 Ö 36) Hallingebärgs sn, S. Tjnsts

hd Klm. Knappast hör ordet till de under Salon, Запел hc

handlade kortstafviga stammarna sal-_ I alla händelser torde

d vara af витка] natur. Jfr under Ygden, Öfden. Med tanke

på betydelsen af det förra af dessa namn kunde man uppkasta

den frågan, huruvida här ej en motsatt betydelse förelåge ock

namnet hörde till fsv. sæl, isl. sa'ell 'säll, ткну, got. sele

вод, mild'; jfr затеи. Namnet, ett urnord. ‘вандал, skullei

så fall tillhöra den grupp af »berömniandm sjönamn, som om

talas i öfversikten. At' samma art äro flodnamnct "Ощзю; i Ar

kadien : gr. Elfsno; 'lycklig, ri щ ock bäcknamnet 'Po-“r| :iYzS-r',

vid Massilia i Gallien : 027186; ’g0d"".

__ Saljen sal-*jan (выдел Crælius s. 391 [1732? 1774], GS 3

О 38; Saljen Lotter e. 175() är sannolikt tryckfel, jfr doek__Sal

jen), icke obetydlig sjö till större delen inom Åsheda sn, Ostra

hd Smál. Namnet är flertydigt. Under Запев har jag fram

ställt den möjligheten, att ordet är en bildning af en motsva

righet till det аза. fargadjektivet выпав, under det att Baljan

skulle förutsätta ett ‘ампир, isl. 'sçlugr (se äfven under Salen).

Mindre sannolikt är väl, att namnet är uppkommet af en in

hemsk pendant till fsv. sv. láuordet salig = mlt. ввысь, fht.

sälig ’lycklig, välsignad, lyckosam', ags. seialig 'god, lycklig'

ock förhåller sig till detta ord liksom Halgasjön ock möjligen

Haljen till helig, isl. heilagr о. s. v. (se vidare Sälden). Slut

ligen må framhållas, att i betraktande af sådana sjönamn som

Aspen, Björken, Furen o. s. v. det icke är alldeles uteslutet,

att sjönamnet utgår från trädnamnet salg. Det nära besläktade

isl. selja. ingår i fno. namnet зенита, ock det bekanta gre

kiska floduamnet 'Elm-iv (ненцев) i Beotien är aflett af gr.

аи; 'sälg'-".

I detta sammanhang må nämnas, att Storsjön i Ofvansjö.

Årsunda m. il. s:nar Gästr. enligt min mening i äldre tid burit

ett namn, som starkt påminner om det här behandlade, ja snarast

1) Enligt två uppgifter, af hvilka den ena betecknas som »tillför

ЕЩЕ); en af mina meddelero framhåller uttryckligen, att d höresi

атм.

2) Fick Вен. Beitr. 22: 53. s) Fick Bezz. Beitr. 22: 44.

4) Rygh NG 1: 198. г’) Fick Bezz. Beitr. 22: 69.
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varit identiskt med detsamma. Vi ha först att märka, att vid

.sjöns nordvästra strand gårdarna Seljan ock Seljansöl ock

omkr. en halt' mil norr om sjön Saljbroarna ärol belägna, att

i sydöstra delen en udde skjuter' ut, som å GS 4 О 29 bär nam

net вигвамами, ock till slut att sjön vid sin nordöstra ände

står i förbindelse med en liten sjö, som kallas Nedre Säljen.

I samtliga dessa namn kvarlefver utom allt tvifvel den gamla

beteckningen för Storsjön: det vore i hög grad märkligt, om ej

ett så betydande vatten i forna tider ägt något annat namn än

det säkerligen relativt unga Storsjön.

Hvad nu härledningen af detta namn beträffar, hänvisas

till hvad som yttrats om det småländska sjönamnet Baljan.

Dock är det naturligtvis ingalunda afgjort, att de båda namnen

aro besläktade. ._

Sälmen sanßnen2 (GS З U 40) Tvings su, Medelstads hd

Blek. : выпивании. Att dömma af akcenten iförening med

_:ârdnamnet har sjön i fsv. (fda.) tid kallats 'Sænnir l. ’Sœu

dir. Namnet är utan tvifvel aflett af det i våra nordiska vatten

dragsnamn så synnerligen ofta ingående germ. ordet sand-2.

För de häraf bildade oomljudda sjönamnen o. s. v. har redo

gjorts under Sandön-en; jfr äfven Близнец. Vi fasta oss här vid

de namn, som utgöras af i-omljndda atledningar af sand eller i

hvilka dylika ingå som sammanSättningSIeder. 'Sændir synes

alltså äfven den sjö ha kallats, som à GS 2 O 39 (sydväst om

sjön Femlingen) benämnes Grettasjön: vid sjön ligger nämligen

gården ‚заливами, år 1622 skrifvet выпившим“, alltså med

samma namn som den ofvan omtalade vid Sännen belägna.

Hit hör nog äfven Sännsjön (GS 1 V 37 Vg. samt Hera ggr i

Jtl.). Om det fno. älfnamnet Senda 'sandälfven' se Rygh Elven.

s. '209. Det är icke omöjligt, att våra svenska sjönamn afstam

men sænd- närmast afletts af ett dylikt älfnamn. Jag antager

som säkert, att det i VGL IV. 10 anförda si. sændu Or павиан,

syftar på. ett fsv. ånamn Sænda. Sehlyt. VGL s. 567 förklarar

det som »ett ställe i Västbo liärad,^på forna gränsen af Väster

götland oek Finvedem. Wieselgren 3: 143 anser det vara den

1) st типа а Gs 4 ò 29.

2) Så fattas namnet äfven af Rygh Elven. s. 209.

и) Hyltén-Cavallius Vär. o. vird. 1: 93.



XX. 1 Sänneu-Söingen. 609

i Bàraryds sn, Västbo hd, belägna gärden Sandhult, ä GS l Ö

37 skrifven авиации. Emellertid âìr denna förmodan blott эй

till vida riktig, som Sandshult värklìgen 'ár beläget mycket

пата än Зазвав. Som jag under Malen fran'lhällit, äsyftar det

närmast före vsœndw» uîimnda »maan »mah sjön Lillmalen.

ваша är alltsâ den ä, som förenar denna sjö med Illerässjön.

Ett minne at' det gamla änamnet —— hvilket för öfrigt i 1168

grad styrker mitt antagande — är namnet Sœndbo qwœrn,

nnfîirt frän 14471 säsom hörande till Illeräs gärd i Bâreryds

su. —— I detta sammanhaug nämner jug âífveu fsv. gärdnamncn

Sœndewiik (1480)2 Vedbo 1111 Smâl. ook Sœnna bodha. (SD NS

Il fr. 1404), nu Sänneboda, Odeby sn Nke, hvilket зепаге tycks

förutsätta ett sjönamn ‘Зазвав. Jh' slutligen ‘являвшее... 1 frâga

om betydelsen erinras om sjönamnen Gryten, Malen, Ören.

’Säpningen har säkerligen va1'.i_t namnet ä. den sjö, som â.

GS 2 0 40 kallas Senningesjön Algaräs su, Vudsbo hd Vg.:

vid sjön filmes ingeu gärd mcd namnet зашивке 1. dyl.

Кашне: är en aíledning at' sand (se Snudören, Sännen). 621111

namnet Sännìnge, t'sv. Sœnninghe (1447)3, Vedbo hd Smůl.,

innehäller däremot med all sannolikhet ett patrouymicum ’Sœn~

ninger af den vanliga germ. personuamnsstnmmen Sand- (se

min afhandling om ortnamnen pä -inge s. 151). Ifrâga om bild

nîng 06k betydelse ег1ш'аз Ош Gryîingen, Hällingen, Mällniugen,

Skärfvingen, защищен; kauske bör äfven lsv. 'ßringer jämförns.

Sätersjön 0. s. v., se Bnrsäftern.

Södermogen, se Mogen.

Söderälgen, se Söräljeu.

Sögell, Se Söingen.

Söingen sxöaigen2 (enl. uppgìft) Vlllstads sn, Västbo hd

Smâl. (_: Sännâs?) Sjön kallas ä GS 1 О 38 Sögen, men nägon

dylik namnform är icke bekant ì trakten, lika litet som det ä.

samma Еды-{1112111 тгекошшапбе namnet Bůllingen à den ínom

socknen belägna sjön Borlàngen. Namuets härleduiug blir pä

grund af bristaude шаге former mycket vansklig. Det kan

ntgä. fl'än en stam 'sap, som kan vara en afledning af sv. dial.

её, fsv. saber, isl. sauör ’fâ1", möjligen nl' ватта art som Hun

l) Vadst. kl. jordel). s. 164. 2) Vadst. k1. jordeb. в. 111.

3) Vadst. kl. jordeb. s. 100.
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ningen, Höningen, Mysingen, е11е1' ocksä af ett 0rd 111015711

rande fno. sßyör f. ’stark ström’ eller af det gamla nord. мир:

’brunn’ (= gotti. 5111111)‘. I Norge ŕìnnes flerstädes враг af ett

motsvarande vattendragsnamn Soyö-g. Jag ei'inrar för öfrigt

0m det i Vikingavisor 15з omtalade Sauöungs sund, hvilket

namn kan utgá fràn ett enkelt ‘впадину, samt om det fsv.

gärdnamnet Sadhasio (SD NS 2: 278 frân 1410), 1111 Sösjö Jtl.,

hvilket väl snai-ast 111- saminansatt med saber ’fä1".

Söljen sö1‘jen (GS 2 О 36) Marbäcks sn, Norm Vedbo hd

Smäl. : Söljseryd (ej att fórblauda med Sköldseryd i Lommu

ryds sn). 1 betraktande af de icke fà namn pá nordiska vat

tendl'ag, som sammanhänga med ord för ’gap, svalg’ o. d., är

det enligt min mening högst sannolikt, att namnet Söljen utgàr

frän ett fsv. ‘Бушлат : fsv. ’sylgher ’svalg’ = isl. sylgr 'klank'.

egentl. llvnd man tagen' »i ett sväljande» = det mytiska änamnet

Sylgr (Grimnismál). En oomljudd form af denna stam 1113511- san

nolikt 1 no. gärdnamnet Solgjem, hvarom se närmare under Sol

jen, som jug ocksä впитав: vill föra hit. Stammen sulg- är en

afljudsform till svalg, hvaraf' no. forsnamnen Svelgjande, Svel

gen o. s. v. I frágil. om betydelsen jfr âifven Овраги, Ginningrn,

Glupen о. а. ——- I detta sammanhang erinrar jag 0111 det möj

ligen hithörande fsv. gärdnamnet ’(innan) Snlghio", nu Sölge,

Frycleds sn Smâl. '

Söndagen, Se Fredagen.

Sörlůngen sößnog-'gen (Gs 3 ö 31), liten sjö i Ramnäs

sn, Su'áfringe hd Vstml. Första leden innehàller väderstrecks

namnet söder. Jfr Södra, Södre, ваг-115601)“, выпадет, Sör

tjärni; ofta 1 motsats till sjönamn sammansatta med поп (se

Поп-131111911). Jfr For öfrigt птицы. ock Längen.

1) Af den närbesläktade stammen sjóÖ- ñnuas i Norge ůtskìlliga

älfnamn; se Rygh NG 14: 388.

я) Rygh NG 14: 286, Elven. s. 262, Fr.: under веуб.

s) Wisén Carm. Norr. 1:40, 2: 241.

‘) sn ш fran 1326, Ns 1 fran 1401.

î)Gs204o2ggr,3ò4o2ggr,1639,3()3921131.

1ò33,20382ggr,30383ggr,1037,2037.3037.

1v 36,10 36, 4 О 36, 2 ò 34, 3 ò 34 : sorsjotorp, 3 ò зз 2

ggf : Smerp, 5 ò 33, 4 ò 32, 3 ò 31 2 ggf : Sox'sjò.

6)Gs31‘>4o,3039. 7)GS1\»'32,3031.
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Sôrmogen, se Mogen.

Söräljell sößräPjen (sêwñl'jm) (S. Helgen Lotter c. 1750;

Sörelgen Hermelin 1803; Söder Elgen GS 2 31), Stor sjö i

Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Om första leden se Sör

lângen. Senare leden har i äldre tid säkerligen börjat med h,

se närmare under lläljen, Norräljen.

Tagden (SGU Aa 20: 15) Molla sn, Gäsenes hd Vg.; sjön

var âr 1866 nästan igänvuxen. Namnet anföres till tjänst för

kommande forskare, som möjligen kunna íinna nägon antag

lig härledning. Af foi-mella sk'ál mäste d vara en afledning.

Knappast töreligger här dock en bildning nf sbst. tagg (jfr

Taggen). I fräga om sufñxet má Öfden samt no. sjönamnet

Gjevden (= ält'namnet лает!) jämlöras.

__ Taggen tag4gen (Hermelin 1810, _'_I‘ham Link. 5. 718, GS

4 O 35) Yxnernms sn, Sk'árkinds hd Og. Namnet innehäller

sv. tagg, fsv. tagger o. 5. v. Det har afseende pá sjöns form

0011 hör sâlunda närmast jämtöras med sädana sjönamn som

Skrufven, Spiken, Spjuten 0011 möjligen Viggen.

Tallàngen (Hermelin 1818) Mörlunda sn, Aspelands hd Klm.

Sjön finns ej upptngen â GS 3 O 37 0011 'ár mig tör öfrigt о

bekant. Jag vägar i saknad af äldre former ingen gissning 0m

namnets Ursprung. Namnet är sannolikt icke sammansatt med

trädnamnet tall, isl. pQll f. (gen. раны); jf'r annars sjönamnen

Asp, вдеть, Boke, Ek, Förlángen. Ordet tau är nämligen

högst sällsynt säsnm beständsdel i svenska. sjönamn. Jag känner

i själfvît värket blott танцах-п tvä gänger frän Vrml. (GS 1 V

31, 2 O 31), hvilket пиши 11ап vara at' myeket ungt datum.

Däremot ‘áro at' trädnamnet fur bildade sjönamn ytterst vanliga

(se Fui-en). Ordet tall är emellertid antagli'gen 2финта]: 1 Sverige;

_jt'r t. ех. ¿a-añedningen tälle ’tall-lund’ Og., Smäl. 0011 Blek. Rz.

Tamlůllgell, Se Tnrmlñngcn.

Termen ten-*mem

1) (GS 3 О 39), liten afläng, jämnbred ook smal sjö strax

väster om sjön штатными, Medelstads hd Blek.

1) Se närmure under Липы-п.

Sv. [спать XX. I. 39
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__ 2) Stora o. Lille. (St. Termen SGU 19: 37; Tarmarne GS

3 О 31), tvä. smä smala sjöar i Ramnäs sn, Знай-шве hd Vstml.

3) i sammansättningen Lângtnrmen.

Namnet inneháller naturligtvis sv. tarm, isl. рад-ш. Det

förekommer äfven i Norge som namn pä länge ock smala tjärn

ook vikar äfvensom pä gärdar, i hvilket sistnämnda fall det ап

tagligen syftar pá лапти-акте jordveien'. Samma 0rd ingàr

äfven i sjönamnet Tarmlàngen. Benämningar pá kroppsdelar

o. d. ingâ ofta i sjönamn. Jfr t. ex. Degerlofven, Halen, Rampen,

Strupen.

Tßrmlángen tarßmlog2gen. __

1) (Sjöborg Blek. hist. o. beskr. s. 324 [1793], GS 2 0 40).

liten sjö i Hällaryds sn, Bräkne hd Blek.

2) (enl. uppgift) Kräksmäla sn, Hanbörds hd Klm.

3) (GS 2 Ó 34) Tivedens sn, Vadsbo hd Vg.

4) (Tamlangen Karts. f'rán 1689 [Uppl. 1]; таиландец Grau

8.608 [1754]2; Tarmlängen GS 4 О 31), Smal ock _jämnbred sjö

pá gränsen mellan Vittinge sn, Torstuna hd Vstml., ock Детва

sn, Низший). hd Uppl.; af Tham Ups. s. 153 kallad Ormlângen.

Namnet 'air sammansatt af sv. tarm, isl. рант‘ (se Tnrmen)

ock adj. làng (se Längen). Säkerligen hör ät'ven 4 tîiras hit;

i alla händelser hal’ namnet i yngre tid anslutit sig till сад-ш.

Tarmlängen : Termen = Björklángen : вдел-кед 0. S. г. Jfr

äfven Làngtarmen, hvilket пата förhäller sig till Tarmlůngen

som Lůnghalmen till Strâlàngen. __

Tartaren tm'ßteren2 (»Târrta.renv; тал-спец GS 3 0 33)

ock Tntern taster2n отбит»; Tattern SGU Aa 9:5, GS 3 О

33; таим-111611 Lex. 7: 788), на smà sjöar, den í_`_örstnämnda i

V. Vingäkers sn, Oppunda hd, ock den вещи-е i Osterâkers sn,

samma hd Sdml., omkr. en пах-111135113 öster om den förra.

Den sjö, som här kallas Tater-n, är numera urtappad. Jag be

handlar de bäda sjönamnen under en artikel, emedan det är

säkert, att de hafva summa ursprung, nämligen best. formen af

sv. шпаге, dial. äf'ven títere (тщете) i bet. sigenare = ISV.

шиш-(е), âifven папахе, ’tartar’3. Samma ord ingâr äfven i

1) Rygh NG Indi. в. 39, NG 2: 218.
L’) Samnm form i Lex. 3: 473 (1862) är direkt hämtad frůn GRAU.

3) I summa bet. uppträder тиши-е ännu i P. Brab. Krön. s. 62.
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тетивы N. Vi 0g.._(Rääf 5:16), Tartartjärn (GS 2 Ö 31 2

ggr), Tattartjärn (3 О 31), Tattarebäck Stehags sn Skä. (Falkln.

s. 202). Tattaresiötresk (1568), Tartarsiö tresk (1571)1, vidare

i t. ex. gärdnamnet Tattermyra Bärgs sn, Vadsbo hd Vg., àl'

1447 skrifvet Thartharamyro, 1466 Tatharmyro, 1480 Tater

шута, 1500 Thaatermyra?. Anledningen till namnet har natur

ligtvis varit далека 11111111115. Det erinrar närmast om sjönamnen

Kolbrännareu, Byttaren, Silfköparen, Slaktaren; jf'r äfven

Garpen, Svensken, папках-1911 (Ва1агпа) samt de under Jnnhâksen

ock Sìbrissen anl'örda, af personnamnen bìldade sjönamnen. Nam

nen knnna icke ha nägon synnerligen hög älderzfsv. шпаге 'ár

nämligen ett under senate hälften af medeltiden inkommet länord.

Tatern, Tattern, se тати-ел.

Teden tesden”, af allmogen капай 1939119 (Tegen Lotter

c. 1750, Hermel'in 1810, Tham Link. s. 40, GS 3 О 35), ieke

obetydlig sjö i Ortomta ock Björsäters smar, Bankekinds hd Og.

Den fsv. formen af detta sjönamn finna vi genom att utgä frän

namnet ä den nära sjön belägna вёл-деп Tegelsäter. Detta namn

skrifves är 1377 Tidhìlsœter (SRP nr 1251). Af hvad jag yttrat

under певцами. framgär vidare. att namnet är identiskt med det

Tidalsœter, som omnämnes 1 en afskrift af ett dokument frän

1320, af hvilket ett utdrag meddelas 1 SD 5: 441 noten : Нега

af de 1 snmband med Tidalsaeter uppräknade gärdnamnen har

jag 1 nämnda artikel uppvisat säsom ännn lefvande i Björsäters

sns. Sjön sknlle alltsâ ha hetat ‘тип eller möjligen ‘Tida1; den

afskrift, i hvilken denna senare form uppträder, vimlar emeller

tid af lìisfel. 013. 1 at'skrifteni säkra fall th utbytts mot t ock

dh mot d, kunde man девы-Идеи ha rättighet att utgâ frän ett

äldre ‘Thidhi1; men skrifningen Tidhìlsœter frän 1377 talar

emot ett dylikt antagande. Namnet ‘тмин för jag till fsv. sjö

uamnet тары ock de i denna artikel behandlade vattendrags

namnen, t. ex. Tidan (se nedan s. 617). I frâga om afledningen

Каппа t. ex. Immeln, fsv. Yngil, Ingil (ве Yngaren) _jämföl'a8.

1) Nordlander Ãngerm. iìskev. s. 29.

2) Vadst. kl. jordeb. s. 176.

a) Om ytterligare bevis behöfvas, mâ pàpekas, att Brutœ ock

Tidßlsœter nänmas tillsammans ock att Вина, samt Tegelsàter äro

belägna ett mycket kort vägstycke frůn hvnrandra.
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Teen l. Ten.

__ 1) te4n (Teen Шаги 2: 20 [1663], Tuneld S. 73 [1741]. GS

2 О 33), далека stor sjö i Skagerhults sn, Edsbärgs hd Nke :

Teboda.

2) se Teden.

Man vill og'árna вина. Teen 1 fràn det nyss behandlade

Teden. щетками б kunde bär möjligen bortfalla — át

minstone dialektiskt — lângt tidigare än о. 1650, frän hvilken

tid, som ofvan synes, den дыма af mig kända form af sjönanmet

datemi“ sig; Кг с. ех. y.fsv. ti(dh)ande ’nyhet". Särskilt vill jug

omnämna, att det af ânamnet Tidan, fsv. Tips. (se при) bildade

sockennamnet тщета, танца еПег 'r3-¿M2 redan 1392 skrefs

Tìovadhs.

Dà шаге former af sjönamnet Te(e)n 1 ook gärdnamnet

Teboda. saknas, vet man ej, 0m namnet i fsv. bade t eller р.

I törra fallet hade man att Юга det till fsv. sjönamnen(se Teden), тарн- o. s. v. I senate vore det besläktat med det

adj. isl. piôr, no. tid Чет’, isl. рабам: ds., Мага? värben isl.

piña, sv. dial. tia resp. isl. рабы, sv. tina. ‘ива, töa’ äro bildade‘.

Det skulle dä. utgä frän en fsv. stam ртр- med ватта. тын

sation som i no. tida, сев/1131118 som icke tillfryser’ Rossi'. Sanl

ma, resp. besläktade ord ingâ УЗЫ ocksä i no. танцев, hvaraf

gârdnamnet Tiset, шаге Thidasœtr, vidal-e i no. gärdnamnet

Tierud, шаге тщаеша, där Будь NG 2: 64 förmodar älfnamns~

stammen píö, hvilken äfven han äl' böjd att Юга till adj. рябь

i bohuslänska älfnamnet piöa6 samt i de tyska ortnamneu

Thidela. ’Deilbach’ ock Thitinesheim ’Deidesheim' ш. H., om

hvilka senare se v. Grienberger PBB 21: 221. Samma aiijudssta

(Ниш som i Teen uppträder möjligen i det uppl. sockennamnet

1) Se Kock Sv. 1m. XV. .5: 25 f.. Nor. Aschw. gr. s. 238; jfr

äfven Columbus Ordesk. : Ша, goa. roe о. s. v. Nor. о. Stjernstrôms

uppl. s. vnl samt Hellqu. 1600-talets sv. ss. 77, 113.

2) Tjáfva Lex. 7: 35 är ett af de mänga ‘сцены, bvaraf :i1-betet

vimlar.

8) Styffe Un.2 в. 143.

4) Om detta Adjektive etymologi se Karsten Prim. nominalbildn. l: 8.

5) Jfr äfven isl. Идиш ock sv. dial. tëna (‹-— lliöna; цитате t. ex.

daim. taina. ‹- ’pîöna).

6) I ctt gränsdokument NGL 2: 487. Se äfven under Natel».
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Teda, fsv. (dat.) thedum (SD IV). I fräga om betydelsen jfr

under Lyen (ock Värmeln). Se för öt'rigt följ. наши ock тещи-ел.

Tegelsäter, nsv. gärdnamn, se under Teden.

Тетпагеп, se Tämnaren.

Теп, Se Teen. _'

Tennren (Tenarn Hermelin 1804, GS 4 О 33), Шеи sjö i

Ripsa sn, Rönö hd Баш]. Namnet användes enl. uppgift icke

numera, utan sjön канав Präetsjön, emedan den till största

delen är beliigen pá prästgärdens ‘zi-gor. Det är emellertid myeket

gammalt, men dess härledning är i saknad ai' шаге former svâr

ntt bestämmn. Pä grund at' de i soeknen forekommande Sjö

namneu Шпиц-911, Lixnaren är man snarast böjd att föra n till

nfledningen; man ville dâ hälst Шика pâ. ett fsv. финиш,

hildat at' den under Teden omtalade stammen pit)- м рйба I sà

l'all förhölle Sig Tenaren till Teen liksom Eknaren till Eken.

Emellertid mä. framhällas, att ä GS 3 O 37 ett Tensjön

Напев upptaget. Detta namn 'zir vill sammansatt med sv. ten,

fsv. tën, hvars egentliga betydelse är den, som uppträder i den

isl. motsvarigheten гейш m. ’smal gren l. käpp', ook kan эй,

lunda jämtöras med age. ortnamnet on tánmere (z ags. tán

`kvist’)1. Ett fsv. sjönamn ‘Tênir (= isl. тети) säger ungefzir

detsammn som en sammansättning Tensjön. Jfr Axaren : Ax

sjön, Ekaren : Eksjön, Getaren : Getsjön, Hallaren : Hallsjön

o. s. v. Med afseende pâ. betydelsen erinrns om Bjälken, Gän

deln, Sparren, Snesnaren, Stockaren, типами, stafsjön, ìilf

пашней Stângàn (fsv. stang), mäuga andra att förtiga.

Mellan de bâda 11111- föreslagna. möjligheterna vägar jag ej

нёба nägot afgörande. Kanske är för öfrìgt förklaringen att

söka pä helt annat häll.

Testen. __

1) tes"ten2 (GS 2 O 33) Skagerhults sn, Edsbärgs hd Nke

: Testabäcken; vid den större sjön Toften. Det är vìil en tillfììllig

het, att detta namn synes allitterera med пашпеп â аббата тог

ten ос]; Teen, med hvilka Testen genom en ä. stâr i förbindelse.

2) tes“tenïî (Мити)2 (Testen Hermelin 1802, Radloff 1: 6

[1804], GS 5 O 31 m. fl.; темы-ел enl. uppgift »ä somliga

1) Middendorfr Авив. ñurnum. в. 13è..

2) Enligt en annan, dock otillförlitlig uppgift uttulas пашней med

akc. 1.
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karton) Almunge m. fl. sznar, Närdinghundra hd Uppl. :

Testnäs.

Bäda namncn böra sammanhâllas med no. älfnamnsstammen

тешь, fno. рвань, som kanske med Будь Elven. s. “265 är att

этапа till n0. teisten 'liflig о. (l.’; jfl' Leken o. S. v.

Fsv. ‘Thidhal, se тесен.

Thon, se Talen.

FSV. 'Threh0rnil‘, se Trelxörningen 7.

Fsv. Throstnbœk, gärdnamn, Se Trlisten.

Еву. Thrœhyrne, фигне, ‘Thrœhornir, se Trehörningen.

Fsv. Thugll, se тмин-п.

Fsv. ‘Thydi har sannolikt val-it namnet pä den sjö, som 11u

kallas Tydjesjön ock efter hvilken Tydje sn, Tössbo hd Dal..

fàtt sitt наши. Socknen Tydje пене är 1397 Thydjal. Ош

namnets härledning har jag ingen grundad mening, rotvokalen

synes emellertid ha varit kort, ock de oblika Казан ha väl lytt

'Thydia.. __

Tibon 313100211 2 (gfriböng Tibon SGU Aa 84: 5, GS 2 0

33; Tybosjön Thann Orebr. s. 102), Щеп sjö i Lerbäcks sn`

Kumla hd Шт, genom en â i Fórhindelse med den пагубны

större sjön Tisaren. Namnet hal' liknande ursprung som Fíllbon

ос]; de i denna artikel antîirda оси behandlade sjö- ook gärd~

namnen pä -bon, -bottem ä ватта Ställe förklaras äfven öfver

gängen -botn —› -bôn. Betydelsen ё: alltsâ Tisarens, d. 7.3.

Ti- eller Tysjöns »botten»; se närrnal'e Fillbon. шутишь:

identiskt är det i Vadst. kl. jol'deb. s. 215 frân âr 1500 anfórda

Tybothnin Äsunda ö, Segel'stads sn, Grums hd Vrml. Att dömnia

at' de öt'l'iga där uppräknade namnen föreligger Шт ett viknamn:

jfl’ "evassem

Namnet Tibon är унты sà till vida, som det visar, att s i

nanlnet â den närbelägna sjön Tisaren icke tillhör stammen.

För härledningen af namnets första led hänvisas till ‘шести,

Tisnren.

Tic-kel“, Stora о. Lilla, af allmogen kallatie шктичеша

(Tickeln Radloñ' 2: 165 [1805]; Tickelsjön GS 5 О 31) Knutby

sn, Nâtrdinghundra hd Uppl. Nanmet- hal' выдел-Идеи afseeude

1) Styñ'e Un..l s. 147.

2) Jag vet dock cj, ош jug rätt förstátt min meddelares uppgíft.
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pá formen ook innehäller väl det bos Rz s. 732 anf`örda иены

’stiokel’. Doek utgär det frän en äldre form pâ u1; jfr det i

Skuttorp, Älfkarleby ook Häfverö Uppl. förekommande betul

(баш!) motsvarande isl. bitull’. 1 frâga om betydelsen erinras

om sjönarnnen Шпагат, Spiken, Spjuten, Viggen ock i m01

svarande artiklar omtalade likbetydande namn.

Рык Т1р11'.

1) (Tiôœr, тзрп VGL IV. 11: 3), sjö i Vg., obekant hvilken.

2) Sarnma namn bar enligt min mening äfven burits al'den

sjö, som nu kallas Tirserumssjön (GS 3 О 36), Tirserums su,

Kinds bd 0g. Socknen ook gärden Tirsernm kallas i fsv. tid

Tidhisrwm (SRP 111 3143 f'rän 1400). Tidhisrum : Tipir =

Vidhisrum, nn Virserum : ‘Vipir (se d. 0.). Med -rum ¿iro i dessa

пашет synnerligen mânga gârdnamn bildade.

Af зашит stam kommer tydligtvis det likalcdes västgötska

änamnet Tidan, Tidaàn, af' allmogen kallad Tian, f'sv. Tips., i

VGL IV. 11:4 абаз, âr 1306 (in amne) при (SD II), àr 1403

i Tidho (SD NS I) : Tidaholm, soekenuamnet Tidavad, är 1392

skrifvet Tiovadhï’. Ett fno. älf'namn Tiöa l. Tiöa kan ansättas

pä grund af' fno. gärdnamnet Tidurud, nu Tœrud; se Bugge-Rygb

Elven. s. 336. Пенза, vattendragsnamn innebälla en stam tip-.

Венца torde vara en adjektivisk bildning pä -to- af den be

kanta ieu. roten di Чую, skina’ i sskr. dîdeti ’skiner, lyser',

gr. Seurat (‹— ‘Seta-m1), 213331510; ’väl lysande’ o. s. v., med r

ntvidgning i isl. tin' m. ‘nm’ samt med ieu. d-suffix möjligen

i isl. teitr ’glad’, ugs. tát `mild‘, f'ht. zeiz ’behaglig’5; jf`r äfven

Tisnaren. Dà nu isl. tíör stundom uppträder ibetydelsen ’ange

näm, bebaglig“, kunde det synas frestande att äfveu föra adjek

tivet i denna betydelse till of'van anf'örda ord _ jfr särskilt fht.

zeiz (: 1161- = nat : gr. man); o. s. 7.5) ook sälunda skilja det

f'rân 1161- ’som är pá färde, веду-1111115 о. df; dock är enligt mitt

1) Grip i Sv. lm. XVIII. 6: 10.

я) Styffe Un.2 s. 143. Se under Тееп. Om Tidans naturförhàllan

den se ntförligt Lex. 7: 34.

a) Uhlenbeck Et. wb. d. ultind. spr. s. 126, Prellwitz Et. wb. d.

gr. spr., Persson Wz. s. 137, Bugge РВВ 21: 425. Jfr dock Karsten

Prim. nominalb. 1: 61.

4) Sgkv. bin skamma str. 14, Bugge Norr. fkv. s. 249.

5) Persson Wz. s. 42.
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förmenande ett dylikt skiljande icke штанги jfr de hos Ел:

anföl'da betydelserna.

Om en gissning af BUGGE betráñ'ande betydelsen hos no.

älfnamnet ‘Tiôa se Будь Elven. s. 337. Fràn dessa namn böra

skiljas nägra undel Teen отшибе, som med завете: höra till

en stam ]»1'ô-, рте».

Slutligeu mä nämnas, att änamnet Tidan, Tian afallmogen

härledes ur räkneordet tio : älfven kräfver enligt {опытов är

Идеи tio oiïerl. __

Tîgotten (Tigotn GS 2 O 33), mycket liten sjö i Asker

sunds landsfórsamling, Sundbo hd Nke. Jag har frän min med

delare i socknen icke erhâllit nägon uppgift om sjön, ock det

‘ár ju t. o. ш. möjligt, att den numera är uttorkad eller 133111

vallad; emellertid torde пашней lyda eller hafva lytt тщета.

Dess fórsta led är enligt min mening identisk med den i Ti

veden, inom hval's (forma) omràde sjön är belägen, ook detta

skogsnaruu, Еву. 'riwiper (VGL), 231‘ 1346 skrif'vet tyuil) (SD V),

innelläller закал-“деп, säsom llera forskare нишей, det Тет. guda~

nanluet Ty, тю)”. Ош fda. skogs- oek lundnamn, ай!‘ вашша

gudannmn tyeks uppträda, se Nielsen Blandinger 1: 263 í'.3 I

sammanllang llärmed erinras äfven om svnbernas ät Ziu hälgade

skog, »prisca foriuidine sacra», omtalad i Taciti Germania kap. 39.

Namnet har i Sverige lemnat betydligt iärre ook osäkrare spár

efter sig än t. ex. gudanamnen Oden, Tor, Frö, U11 ook Njord.

Om liknande sjönamn, som mer eller mindre säkert kunna anses

hafva тубе]: innebörd, se Algudhi, шеи-шеи, Alguien, Frövättern,

опытен, Toren, штаны-п. Senare leden är densannna som i

sjönamnet ‘Паства. Den iunehäller en irelativt obetonad 512111

ning uppkommen stam got- af шаге gaut- = sv. göt, livilkeu

1) Jfr ordsläfvet »Nissa, Tin оси Laga te mâugcn man Й daga».

Lex. 7: 35.

2) Jfr Lundgr. Sprâkl. int. s. 76.

3) Om dotta выдавшим förekomst i понизив ort- ос]: personnamn

se чище Lundgren Spár af hednisk tro s. 11, Steenstrup (dansk) Hist.

базы“. 6 R 6: 388, Hellqu. Ark. 18: 363; se äfven art. ‘Пяти, TIS

пятен, Tynn. Om dess förekomst i växtnamnet tibast ’Daphne meze

reum’ se Rietz, Lundgren Sprůkl. int. s. 75, Jenssen-Tusch s. 70. Gudu

nnmnets lrärledning kommer oss 1151- egentligen icke vid; se därom

Persson Щи. s. 137 ook där citer-ad litteratur, Bremer IF 3: 301.
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uppträder i de under вбит bebandlade nordìska vattendrags

namnen, som äl'o besläktade med fsv. шиш, isl. gjf'ata.

танец ti4ken (Tiken Hermelin 1809, GS 2 О 39; таща

Rogberg o. Ruda s. 270 [1770], Tiksjön Lex. 7: 42), icke obe

tydlig sjö i Tingsâs sn, Konga hd Smâl., med enligt uppgift

skogiga stränder. Dä sjön ligger i Tingsäs socken ook vid den

sammas norm ända (nära kyrkan) gärdarna Tingsmàla ock

Tingsryd äro belâìgna, är det synnerligen frestande att f'örbinda

dessa наши med sjönamnet, särskilt mcd танке därpä att, sä

sonl i det föregäende visats, en mängd socknar ‘ёж: namn efter

den iîìrnämsta s_jön inom desamma; jfr t. ех. Edsleskog af Eds

lan, Tyskmark af Töcken, Ànimskog af Ãnìmmen 0. S. V.

Tyvärr känner jag inga medeltida former afnamnet Tingsás —

socknen afsöndrades pâ lGOO-taIet frân Väckelsäng, bvaraf den

Шт: var en del. Det har väl emellertid lytt pingsasa eller

шинная, ì шике: fall det vox'e samxnansat-t med fsv. ping, sv.

ting ock icke hade изгой med sjönamnet att skañ'a. Doek kunde

man npprätthälln det samband mellan Sjö- ook soekennamnet,

som man ogâirna vil] uppgit'va, pä följande ваш. Idet Роге

gäende har visats, att sjön Mien haft växelformen ‘нарывы

(z Midingsbràten, -torp о. s. v.) ос]; sjön Skàlen äfven hetat

‘выпивш- (: skiujngsboda, тын о. s. и). Pä ватта вш har

kanske танец äfven капаю Tikingen. Ett häraf Шиш: 'Ti

kings- (еПег шипят) Ésm.) har blifvit Tingsäs enlìgt ватта

ljudlag som värkat, att т. Vikingaker utveeklats till Ving

áker. Jfr анаша”: bildade дуги-анаши pâ -às under afd. IV.

Ниш som hälst fiuns ingcn anledning att betviña, att 836

namnet utgär fràn en fev. stam tik- eller рпь. Däremot 211- det

svärt att afgöra, om deu osammansatta eller den sammansatta

formen är мы. Det Гоп-а förhâllandet 311- vanligasr; men det

ñnns ät'ven sjönamn, om hvilka. man har alla вып att шпага,

att det enkla namnet uppstâtt genom ellips af det sammansatta,

Л!‘ t. ex. кипел, Len, Tydingen, Yddingen. För ett sädant ап

tagande ‘шип här i sin mán Tiksjön (GS 1 Ö 37) Häcksviks

sn, Kinds hd Vg. Für öfrigt má маты framhâllas, att den älst

uppvisade formen af чёт: sjönaum just âir Tiksiö. Hvad härled

ningen beträiîar, antager en'meddelarel, att namnet kommer af

l) Pastora, Ш. kund. С. Lnms'rńu.
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sv. djurnamnet tik ock beror därpâ, att vargtikar haft Sina lyor

isträndernas bärgsklyf'tor. Dennu mening stödes af den ош

ständigheten, att strax väster om Tiken en sjö vid namn U11’

sjön är belägen. Jfr 1151- öfrigt Björnsjön, Getsjön, низшая,

Älgsjön о. 5. V. Skulle denna etymologi 10110 vara riktig, har

man att fatta namnet sâsom ett af de ìcke fä urgamla sjönamn

pá suffixalt k, hvilkas betydelse пишет 10110 alls eller endast

med sväl'ighet lâter sig bestämmas. Jf'r t. ех. Fryken, Tolken.

TiSnrell tißsarzn 1 (Tisaren Lottel* c. 1750; GS 2 о. 3 O 33),

Stor s_jö i Lerbäcks ock Halsbärgs 5:11аг, К11ш1а 1111 Nke. Af

namnet ä den närbelägna sjön Tibon synes mig framgä, att s

1 т1вагец 10110 111111111 0111015 stam. Jag antager därfo'r, att Ti

saren är en —— säkerligen ватта] -— ombildning af ett fsv.

'Tisœ(r) eller тиши), alltsä en sammansättning af fsv. 3111111

папше1 Ti@ (туш) 0011 sjö samt etymologìskt identiskt med

det i Malina sn Vstml. förekommande Tisjön (GS З 0 32)’__511ш1

sannolikt áfven med sjönamnet Tisan Lima 511 001111021. Afven

ì England ha funnits sjöar, 50111 varìt hälgade ät samma gud

eller kanske rättare uppkallade 01101- honom. Sá omtalas enl.

Kernble The Saxons in England 1: 52 not 3 i Cod. diplom. nr

262 011 Tiwes meres. Namnet har ombildats i anslutning till

sjönamn med den vanliga 'zindclsen ir, nsv. -a-ren. Jfr under

Bissingen (: äldre Hìpsio). Sjönamnet Tisaren är sâlunda till 5111

ursprung närmast att törlikna. vid Frösjön (50 Frövättern), Oden

sjön (se Опят-3011) 0011 Torsjön (50 Toren). Om af' gndanamnet

Tir bildade ortnamn se för öfrigt under Tlgotten. Diìrest mina

i denna ook nármast föregäende artiklar gifna förklaringar äro

riktiga, synes Närke ha under nägon period varit ctt hufvud

omräde 101- guden Туга 11уг11ап. Jfr hììrmed, att gudanamnet

U11 oftast uppträder i sjönamn i Värmland.

TiSlůnge-ll _ttisslogzgen (Tyslůngen Lotte?. с. 17.50; Tis

làngen GS 3 О 33), läng 0011 smal sjü 10. Vingäkers sn,

Oppunda hd Sdml., i förbindelse med sjön Tisnaren. Om 0111013

härledning se ‘Паши-011.

 

1) Af allmogen nttalns namnet enligt uppgift med sammansättnings~

betoning ock slutet a..

2) Enligt nppgift nttalas namnet má, som det skrifves».

s) Formen skrifves enl. Kemble mére.
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Tisnal'en tiasnariin l. tißsneriin (Tisnnlfejn Landtm. Cont.

[капа 6_1'ver Sdml. 1751, Broocman 2: 463 [1760], Hermel'in1804.

GS 3 O 33), stor sjö i Skedevi sn, Finspânga läns hd Og., ock

O. о. V. Vingäkers шпаг, Oppunda hd Sdml. : Tisenhult, är 1561

шит Tisnehultl, är 1613 Tisenhu1t2, i 1707 ärs jordebok

Tiisenhult (Lex. 7:44). Pâ en ö i Tisnaren ligger en egendom

Tisenö (Ridderstad 2: 277), hvilket namn naturligtvis Ursprung

ligen tillkommit ön; Л!‘ Bolmsö : Bolmen, Нины-ё : Hallaren,

Упав : Yngen ш. fl.

Vid undersökningen af värt sjönamns härledning mäste hän

syn tagas till пашней ä den i förbindelse med Tisnaren stâende

sjön Tislàngen. Om man nu шике!‘ pä detta senate ensamt,

kan intet synas naturligare, än att dess första led innehäller

genitiven al' det under Tigotten, Tisaren 0. s. v. omtalade Тат.

gudanamnet Tir, isl. Tyr. Namnet skulle sâlunda betyda ’Tyrs

(штанг; jfr t. ex. имидже“ ook Yesclâugen, шика namn
bevisligen innehälla genitiver (at de fsv. äli'namnen внеш ook

‘Visa.). Mycket annat kunde tyckas tala för denna härledning.

Sjön är belägen pá gränsen mellan östgötarnas ook södermän

ценз land; om bruket att hälga sä belägna vattendrag ät этаз

gudomligheter har afhandlats under Allgunnen. Härtill kommer

en annan omständighet. Jag har tyekt mig щётка, att âtminstone

de svenska ortnamnen af mytisk innebörd ofta uppträda. эй att

s'ága i klunga. Under Визит-аи har redan nämnts, atti 0densvì soc

ken Klm. sjöarna мещан, Toren, Tynn (?) samt Frösjön äro bc

lägna. Under Агнец anföres serien Ãsnen-Torsän-»OdensjönÉ

Frôsö. Sjöarna Frövättern ook Ullvättern Ежа nära hvar

andra. Den under шатен omtalade Tisjön är till finnandes nära

`gränsen af en socken, Som likaledes heter Odensvi. Oek [пай

Tisnaren oek Tislângen vidgär, linnn vi här Skedevi socken,

om hvilket namn se under Вадим-ел, vidare gärdnamnet Ullevi,

sjöuamnet Visjön samt slutligen sjönamnet Bägnaren, hvilket

jag {ёж-шага: ur ett ord motsvarande isl. regin ’gudamakter'~

Allt tyder pá en urgammal kulturbygd.

Emellertid mötes denna tolkning ai' en myeket betydande

svärighet:den passar nämligen icke for sjönnmnet Tisnaren.

1) Sv. riksdngsnkter 2: 27.

2) Messenii (пашет s. 84 (Schiìcks upplngn).
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Detta паша, hvilket _ om ieke ombildning föreligger _ mäste

ища fràn ett Тех’. 'Tîsnir (Мг särskilt ä.nsv. танцами), kan,

эй vitt jag förstär, pá grund af sin bilduing icke ваша inne

lxâlla geuit. af gudanamnet Tir. Efter vanliga analogier kan

icke ett Тет. "risnir törklaras annorluiuda ìin som en hildning

pâ -nir ai' en germ. stam. tis- af summa art som t. ex. isl.

Glitnir af glìt- ’glänsa’. At' gudanamnet Tir borde naturligtvis

ett sjönamn pä -ir mycket väl ha kunnat bildats Шт Rägnaren

: regin), men det kan enligt min uppfuttning icke _ annat än

pá nnulogisk väg _ erhälla vare sig ìiudelsen -nir eller чаш.

Nu 'air det visserligen sant, att norr om Tisnaren en sjö копа

naren är helägen. Man kunde dä шёлка sig, att Tisnareni

{мёда om afledning рати-Кате af detta namn. Men häremot

talar, att Tisnaren är den störst-a eek märkligaste sjön i

пашен. Den канав i Skedevi ocksâ vnnligen Storsjön. Jag

anser det därför sà gott som säkert, att namnet Tisnaren шт

sin afledning ät концы-ед ook icke tvärtom; se härom under

denna art. Tilläggas má blott, att ett ytterligare stöd _ ook

ett starkt задан‘. _ för detta antagande ür den omständigheten.

att. dâ концами mäste härledus ur stammen kol, s i detta

namn nödvändigtvis är :>00rganisktx, dâ däremot s i Tisnaren

Шик förklara sig pá annat за“. Detta наши är alltsä et'ter

min mening det ojämförligt шага namnet i denne. bygd ook

innehäller en germ. rot tis. Denna uppträder möjligen ocksà

i sjönamuet Tisken i Папина, hval'at' Tiscaeioberg 0288)‘.

gnmmalt namn pâ Kopparhäl'get, samt i fno. älfnamuet Tislaf;

азы-сто: icke i Швы-ед, ej llâiller i Tisan Пашню, llvarom un

der ‘Паш-ел. Hvad denna. germanskn. rot tis beträtfar. är jag

snarast böjd att i densammu se en s-utvidgning af den hekanta

nek vitt spridda indoeu. Vdi ’lysa’, som utförligare omtalats

l) Dipl. дядей. 1: 2. Detta sjönamn bör knnske sammanhůllas mcd

nn. sjönnmnet Tysken. Knappust удят- man i dessu bůda se en bild~

ningr pů -isk- af gudunmnnet Tyr (jfr Tlbon, Timon, тупи o. s. v_).

Orden чох-е i sà full knnske formellt identieke med unmnet à den i Тает

Ноппцпйи kap. 2 umtnlede gilden Tuisko, i hvilket namn Kluge На.

“Чтйшнсь. 2: 45 spůrur en felskrifning för Tiuisko, som han antsger

vsn-n bildet uf germ. ‘Тиши (= fm. Zio, isl. Tx'n'). Ett hell. шип

«так till förkluringr` af no. Tysken har Виду-Будь Elven. s. 339.

2) Jfr Rygh NG 14: 340, IV. 2: 167.

"_-JQl'Ñ- 
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under Teen. Tisnaren betyder alltsà ’den glänsande’ ock kan

i afseende pá sâv'ál betydelse som bildning нэп-1111131 j'zimföras

med det isl. mytiska namnet Gh'tnir. I motsättning härtill har

den omkring 1 mil i norr belägna sjön Kolsnaren ’den kol

svarta’ erhâllit sitt namn. Detta senare antagande förutsätter.

:itt betydelsen af stammen tis- var känd, dä namnet Kolsnaren

uppkom. Нэп-111011 má sammanhällas, att ett n'árbesläktat ord

tir ’lysning’ enl. Aas. ock Ross ännu lefver i norskit dialekter.

Besläktat är sälunda natnrligtvis äfven gudanamnet Tyr, ehuru

det själft icke upptr'áder vare sig i типы-ед ellel Tislàngen.

För att nu slutligen ätergä till detta senare namn, med

livilket `1115 börjnt min framställnìng, 'zii' det sälunda en antag

ligen relativt ung bildning af den stam, som man utlöst ur Tis

naren. Jfr närmast Täftlůngon (z Tìlftaren). Vidare má tilläggas,

:ttt sjönamnen af foi-mella skäl icke kunna förbindas med det

fno. fjordnamn Tysnìr, som Rygh Stud. s. 80 med tvekan upp

konstruerar. Tiener-en har ett vâil bestyrkt längt i-ljud; den

hos LoTTER fórekommande formen Tyslângen тёще dìirför vara

felaktig.

Tjalingen tjaßligen2 (ёШ-шдп), enl. uppgift namnet pâ 115131

ligaste delen af Södersjön i Almunge sn, Närdinghundra hd

Uppl. Härledningen är mig obekant.

Tjen èe4n, enl. annan uppgift 611411 (Kenn Broocman 2: 333

[1760]; Tjen Hermelin.1810. GS 4 О 35), läng ock smal sjö i

Ringnrums sn, Hammarkinds hd Ög. Med tanke pä sjönamnet

Kedjen i Vstml. samt under denna artikel antörda namn skulle

man vilja föra värt sjönamn till ватта grundord som detta,

fsv. kœdhia ’kedja’. Men jag vägar ej tro, att det östgötskn

sjönamnet är sà ungt, att det kan vara bildat af ett i sprâket

sà sent inkommet lânord som detta (mlt. kede). Däremot inne

hâlla tydligen ätskilliga västmanländska sjönamn ord, som pá

1300-talet eller däromkring länats i värt spräk. Nägon fullt

tillfredsställande härledning har jug emellertid ej att föreslâ.

Sannolikast förefaller mig, att namnet är en bildning af fsv.

djurnamnet kip, keedh, isl. kid, sv. kid, alltsâ af ватта art

Som sjönamnen Bjuren, Galten, Geten, ‘Ki11ingen, Oxen 0. s. v.

Söder om sjön ligger för öfrigt ett bärg, som kallas Bockmosse

том-вес. Genus har, trots att grundordet är neutralt, regelbundet

blifvit maskulint (se öfversikten afd. II).
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Tjogseln enl. nppgift uttalat вып/д: (Tjogseln GS 2 O 33).

Щеп sjö i Karlskoga bärgsl. (Р) pá gränsen ltill Kvisthro sn,

Edsbärgs hd Nke. Härledningen är mig obekant. Jfr Впиши.

Tjunken af allmogen uttalat èog4ken (Tjunken GS 1 Ö

32, Cederström Vrml. fiskev. nr 801), tämligen Шеи sjö i N.

Ulleruds sn, Kils hd Vrml. Till Íörklaring at' detta namn till

läter Зад mig antöra l'öljande törmodan, som naturligtvis t'âr

gälla t'ör hvad den kan. Inom häradet omkr. 1 mil söder om

Tjunken ligga de ganska stora sjöarna Луп. Detta säkerligen

till bygdens álsta ortnamn hör-ande 0rd innehäller, som jag Штат

sökt göra. sannolikt, ett gnmmalt tärgadjektiv. Den lilla sjön

Tjunken har запасти erhällit sitt namn mycket senare iin sjö

arna Hyn ock pä en tid, dâ betydelsen at' detta namn icke längre

var let'vande. Nu har jag i det föregäende visat upp, hurusom

den smäländska sjön Fiolen erhällit sitt nanm i motsättning till

ock genom missförständ at' den närliggandc sjön знакам 111111111.

Pâ. samma ваш har det gamla вышивка sjönamnet Holpen för

ändrats till Valpen pá grund af anslutning till sjönamnet. Hunn,

hvars egentliga betydelse icke längre lörstods. Jag antar nu.

att Tjunken innehäller ett т. piunk-, motsvarande sv. dial.

щепке ’yngling' Klm.. шике ’gosse’ Rz, hvilket är en k-atied~

ning :if isl. pjònn m. 'mil'. Detta namn skulle dä ha upp

kommit sâsom motsättning till пуп, hvilket Риман sâsom inne

hâllande ett fsv. 'híe = isl. hie m., dock ieke iden historiskt

uppvisade betydelsen ’ti'äl'` ntnn kunske snarare i den af 'hus

honde’ l. dyl.; jt'r БЫ. hìwo ’make’.

Tjurken. __ __

1) суп-“нэп (GS 3 O 40, 3 0 39), icke obetydlig sjöi Backn

ryds sn, Medelstads hd Blek. о. S. Sandsjö sn, Konga hd Smâl.

: Tjurkahult. __

2) tjur4ken (GS 2 O 39), ieke obetydlig sjö i Ryssby sn.

Sunnerbo hd, о. Vislanda sn, Allbo hd Smâl.

3)1 (Hermelin 1809, _GS 2 O 37), mindre sjö i Sandsjö sn.

Västra hd, о. Näsby sn, Ostra. hd Smäl.

Namnet erinrar med afseende pá sin förekomst rätt mycket

om Allgunnen. Det utgär enligt min mening frân ctt urnord.

‘рати-акын, пупке: är en afledning pá -k af ett ‘реши = t'sv.

1) Uttalet är mig obekunt.

L 4 i Sqn» I
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рш, `isl. иди, sv. tjur. Namnet betyder alltsâ ’tjursjön’. Sam

ma djurnamn ingâr i sjönamnet Tjur1ůngen(Tjur1ângen : Tjur

ken = лёгкая, Erken : Erlângen = Virken : Virlángen =

Örken : Örlängen). Vidal'e upptl'äder det i Tjursjön (GS 633 Sdml.), Tjurtjärn (1 V 32 Vrml.), no. älfnamnet Tjura, (‹—

äldre машу; jfr äfven det grek. Hodnamnet Taüpoçì’. l fräga.

om betydelsen erinras om самец, Hjorten, Oxen о. s. v. Att

dömma af gärdnamnet Tjurkahult utgär ätminstone Tjm-ken 1

frän en svag form финке.

Tjurlángen èu3r10g2gen (Tiurlůngen Tuneld S. 73 [1741],

Grau s. 67 [1754]; Tjurlůngen Hermelin 1803, GS 3 О 32),

mindre sjö i Сшита SD, Glanshammars hd Nke, pà gränsen

till Äkerbo hd Vstml. Om härlednìngen se föreg. art.

Tjutingen èuStigen’ (GS 4 О 33), mindre, läng ook smal

sjö hufvudsakligen i Gladhammars sn, S. Tjusts hd Шт. Nam

net innehâller stammen i sv. шиш, fsv. pinta, isl. pjóta., ofta

шпат om vinden, fht. спеши о. s. v.; jfl' ГМ. wazzerdiezo

’wasserschnelle’3. Hit hör äfven fskä. Thiute aa. (Saxo), nu

Tjute d4. En ia-bildning af samma stam är möjlìgen den fno.

formen för namnet á no. Tysfjorden, hvilken кашке lytt ‘py'ftir 5.

I fräga om betydelsen erinras om sjönamnen Gallen, зашагав,

Jälmaren, Skrikegallen, Vinen о. s. v. Sannolikt hat dock i

В". на añedningen шт en annan än nu : suffixet -ung- (ing-)

har knappast tillagts en värbstam. Antingen âìr Tjutingen en

utvidgning af en enklare form Ой‘ under Vinnîngen, Yxningen),

eller har sjön i äldre tid hetat ’piutunder (Мг “mingen at'fsv.

Hulunder).

Шатен, se Juten, ‚Типов.

Tjälkell, se Kälken.

Tjän, se ‘Щеп.

Toften.

1) (топит В1аеи 2: 36 [1663]; Toñen Tuneld s. 132 [1741,

tryckfel]) Srnàl. Härtned âsyftas sannolikt den ganska betyd

liga. Toftasjön (GS 2 О 39) :Tom i Torsâs sn, Kinnevalds hd

l) Л: vidnre Вуз}: NG 3: 253, 14: 203.

2) Fick Bezz. Beitr. 22: 68. 3) Fick* 2: 135.

4) Falkm. в. 228.

5) Rygh Stud. s. 63, NG 16: 275.
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Smäl., eller möjligen den likabenämnda (GS 2 Ö 38) ì Gärdsby

sn, Norrvìdinge hd Smäl., vid hvìlken likaledes en gärd топа

är belâìgen.

2) tofßten’ (топтал Blaeu 2: 20 [1663]; Totten Tuneld s. T3

[1741], Hárleman Dagb. 2: 201 [1749]. Letter с. 1750, GS 2 О

33), stor sjö i Skagerhults sn, Edsbärgs hd Nke.

3) Stora о. Lilla (Hermelin 1803, Thnm Vest. s. 148) Ar

boga sn, Äkerbo hd Vstml.,__pá gränsen till Götlundn su, (Нащ

hammers hd Nke; ä GS 3 O 32 Канаде Stora о. Lilla таща)

sjön : Toftsjötorp. n

4) Stora o.Li11|a.1 (GS 4 O 3l) Fläekebo sn, Norbo hd

Vstml.; ai' Grau s. 309 (1754) kallade Toftsjöarnah n

5v (ниш s. 581 [1754], Негшепп 1801, GS 6 o 30) 0. мы

sn, ‘Ша hd Uppl.

I Sundborns sn Dalarna íìnnes en sjö топал, v'ál densnmma

som at Tuneld s. 101 (1741) канав Totten. Jfr med afseende

pá formen t. ex. sjönamnen Vesman (Dalarna) : Vismen.

De Íiììsta af dessa 836211- äro bclägna i jììmnn ook vida

bygder. Samtliga. namnen innehälln det gamin. nordiska order

topt, toft l`., hvilket är en växelf'orm till tomt. Om förhällan

det mellan dessa former se Nor. Ark. 3: 39 noten, Kock därs.

15: 346 f2”. Sjönamnet Гати- jag snarast säsom ett slags jäm~

t'örelsenamn af samma art som Salen; för быт stär det äfven

till betydelsen visten нага. I дан-анаши är som bekant ordet

ytterst тахты : топаз förhäller sig till топ; liksom t. ex. Lena

till got. hlains ‘кипе’. I dessa gârdnamn har ordet топ, tomt

betydolsen af ’(till bebyggande lämplig) `Наши, vid eller öppen

plats’.

Ett ält'namn, som med ión-suffix afletts af detta namn, alltsâ

ett fsv. `Typta., anser jag i шаге tid ha burits af den ä, som

rinner делит Töftedals sn, Vedbo hd Dalsl., ook nu kallas тапе

dalsůn. Af detta gamla änamn är soekennamnet татам bildat.

l) Uttdlsuppgifter ha. ej lemnats.

2) олив etymologi 11111- senast behundlats af Bugge PBB 21: 42: ieu.

Ища-рейд. jfr gr. Soinssov ’fussbodem erdboden’ Цен. dem- 'hns' ok

реа- ‚5015‘.

3) lìiirjämte ñnns ock gůrdnnmnct Tomta, hvnrnf Tomtasjûn (GS

5 ó 312 sgr, 6 ò 31).

А ‹44
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är 1540 skrifvet тущеааг (af fsv.‘Typtoda12), ock vidnre nam

net pá den vid äu belägna gäi'den Tyftesäter”.

Slutligen má dock nämnas, att sjönamnen _ ätininstone

nägot eller паша ai' dem _ äi'ven kunna Fóras till (den dock nij'cket

osäkra) älfnamnsstammen рою, som aniöres af Rygh Elven. s.

272, där äfven sv. Torten omtalas.

Tofven сочен‘ (GS 4 Ö 36), tämligen Шеи, smal ook krokig

sjö i Västrums sn, S. Tjusts hd Klm. Namnet böi' snarast sam

manliällas med fno. älfnamnet Tófa., hvilket Bugge~Rygh Elven. s.

272 (där ocksâ Tofven omnämnes) för till fno. ища’ sinka, Шпага’,

по. tav ’möda, besvär', саун ’gä mödosamt ock längsamt’. Derma

härledning passar mycket bra till sjün Tofvens naturheskal'

fenhet.

Om man däremot i namnet har att utgä frän en stam ined

fsv. р, ligger en sammanstìtllning med isl. pòf n. = prQng 1

hos Fr.2 näi'a till hands.

Hit hör kanske ocksä ’aL-nsw'. Toifuesiötresk (1569), hvìlket

Nordlnnder Àngerm. iìskev. s. 29 med tvekan этапе: till person

namnet Tove, samt möjligen ocksä Towasund (SD 5: 587 fr.

1346), rämärke mellan fìsket i Amn ock i Vrml.

Däremot 311- Degertofven (Cederströin Vrml. fiskev. nr 1723)

tryckfel för Degerlofven. ’

Token to4ken (Rääl' 5: 13), liten sj'ö i Torpa sn, Ydre hd

Ög. ватта ог(1 ingäi- i Tokgöi (GS 4 о 36). Tin grund ligger

möjligen sv. n0. tok, hvaraf adj. tokig. Namnen tillhöra i sii

fall den grupp af »nedsättande>> sjönamn, som Нега gänger förut

omtalats. Jfr Dabnken, Dövnlen о. s. v.

Нов Rygh Elven. s. 272 omtalas emellertid ctt vattendrag

тоне frân Drangedal, пиала: med slutet o oek ako. ‘2. Ош

värt namn sammanhänger med detta, ha vi snarare bär en gam

mal sjönamnsstam, ook iörklaringen bör dâ. bli en annali.

En liten sjö i Sundborns hd Папина (GS З О 29) heter

Taxen; om 'zìfven detta namn kan för-as hit, 'ár mig` obekant.

1) Styiîe Иль.2 s. 148.

2) Ош ortnamn sammansatta med -dal ock älfnumn se afd. IV.

a) Med еще!‘ ock älfnamn заштатных: ortnarnn behandlas i afd. 1V.

4) Enl. tvâ uppgifter.

Sv. Мидия. XX. I. 40
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Tolen. _.

1)1 (Hermelin 1810, Widegren 1: 337 [1818], GS 3 O 35),

mindre sjö i Kättilstads sn, Kinds hd, o. Ãtvids sn, Bankekinds

bd Og. : Tolemàla., Tolhagsbärget; nära Tolàngen.

2) af allmogeu sannolikt uttalat totrn (= tcm l. ton). jfr

5, 7 (Torn GS 2 О 33), ytterst Щеп sjöi Kvistbro sn, Edsbärgs

hd Nke : Tolhyttan; лёта den betydligt större sjön Минут.

3) Stora. o. Lilla, toün (GS 4 О 33), mindre sjöar i O. Ving

âkers su, Oppundn bd Sdml. : то1вЬё1-ц, Tolstugan.

4) af' allmogen щам: ¿dan (= ‘toß].en*) (Tolen Dahl Carlssk.

Sochn 17792, GS 2 0 32), liten sjö i Karlskoga sn, Karlskoga

bärgsl. Vrml., nära den Stora sjön Möekeln.

5) af allmogen uttalat tn_‘m (GS 2 Ö 32), Щеп sjö i Bjur

tjärns sn,lKarlskoga bärgsl. Vrml., nära den Stora sjön Alk

vättern : Tolàs (tcjïrqls). Deu ofvan angifna uttalsf'ormen kan

enl. nppgif't âtergä pâ ett fsv. Tören eller Tölen (eller ïiören

o. s. 11.).

6) sans 0. Lilla. (T0191. Grau 5. 324 [1754]; Thon Gs 3 Ö

31), smà sjöar i Skinnskattebärgs sn, Skinnskattebärgs hd Vstml..

nära den mycket större sjön Nedre Утюги, säkerligen summa

sjöar som at' Grau kallas Hälltolen ook Hälltorn. Jag har ej

erhällit nâgon nppgift om uttnlet af namnet, men formen Thon

â GS visar med säkerhet häu pá ett ton l. dyl.; jfr 5.

7) Samma namn__b':ìres med all sannolikhet af den ytterst

I_illa sjö, som ä. GS 4 О 32 канав Torlen i Forse sn, V. Rekarnes

hd Sdml. Denna skrif'ning ätergifver nämligen sannolìkt ett

uttal toben; jfr (?) шеи 1.

Samma stam ingär i sjönnmnet Tolàngen samt väl ocksä

i namuet á de smä sjöarna Tolsjön (GS 3 O 35 nära Tolen 1

ook 2 O 33 Vgl. : Tolsjötorp). Samtliga sjöarna äro som nämnt

smä, ock nästan alla äro belägna nära betydligt större sjöar.

Jag antager, att vi bär тег hat'va för oss ett af de mänga

»nedsättandm namn, som afse att beteckna sjöns litenhet eller

obetydlighet, särskilt i fîìrhällande till andra större. Grundordet

är sannolikt ett ord motsvarande no. tôl u. `stackare, pyssling,

stympare', om hvars ntbredning se Ross. Ordet känner jag visser

1) Uttalsuppgift har ej erhâllits.

2) Norask. ark. 2: 406. Emellertid kan äfven 4 iisyftas.
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ligen icke frän det östskandinaviska omrädet, men afledningarna

tala. (‹— 1611611) ock tale n. (<- ’tôlia) visa, att det har gamla

anor. Jfr i frâga om betydelsen Besslingen 0. a., hvarom iöfver

sikten. Den fsv. formen synes hafva тат ‘теле. — Slutligen má

nämnas, att ett fsv. sjönamn 'Tolir förutsättes af det i VGL

IV. 10 omnämnda tolersio, tolera syo, toleressio, hvarmed enl.

Schlyter VGL Gloss. möjligen Harasjön i Bosebo sn` Västbo hd

Smâl., äsyftas. Samma stam tycks äfven ingä i топи-ед, gärd

i Sätila sn, Marks hd Vg, Шагай‘ Tolaredsjôn (GS 1 V 37).

Sannolikt ingär bär ett osammansatt sjönamn ‘Tolek Emellertid

har jag ingen mening om huruvida dessa sjönamn böra omedel

bart ställas till de ofvan behandlade.

Slutligen vill Зад anmärka, att man med танке pâ de mänga

gârdnamn pá -rum, [Миша första led innehäller ett sjönamn,

kunde vilja spära sjönamnet Tolen i {Ёж Tolsrum (SRP nr 356

frän 1358), nu Tolsum i Ringer-ums sn Og. (: fsv. `Toler). Nägon

sjö finnes dock numeral. ej vid минет, men terrängen synes ej

tala emot att en sädan d'ár i Кота tider gätt fram.

Tûlgarell, ве Täljnren.

Tolken.

1) го13кеп3, jfr nedan (топке:- VGL IV. 11:3; Tolken

General Landkort öfv.Vg. о. 1688, Hermelin 1808, GS 1 V 37),

Stor ook läng, mot söder afsmzllnande sjö i Oxnevulla, Torestorps

m. il. sznar, Marks hd Vg. Frân пашен har för öi'rigt med

delats, att sjön är delvis omgìfven af höga klipper ook »nog

skulle каппа vara farlig for seglare» samt Уйдите att den _ i

motsats mot Tolken 2 — islägges sist af traktens sjöar. Hvad

uttalet betrìiñ'ar, har stamvokalen samma ljud som »kona„ bora».

Upplysningen torde vara tillräcklig för värt ändamäl : vokalen

har i {за tydligen varit ö. Den i VGL IV :mierda formen ty

der pä ett fsv. enstnfvigt Tolker; jfr de á ватта Ställe Гёте

kommande skrifningarna -scoghœr, -uiöœr о. S. v.; lygni, wœni

(z Lyghnir, Шагай)? Nu uttalas emellertid namnet enligt upp

gift med akc. 2. Slutligen má anmärkas, att det i VGL IV

1) Dock är att щётка, att en gůrd Tolerudì Huggenäs sn, Näs hd

Ñfrml., pá 1400-talet нитей; Thordaryd ock att вёл-деп Tolebo i Skoda

sn Og. pá 1300-tnlet hade formen Thorthaboda..

2) Jfr dock tiöœr ~ tipir rlärst.
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förekommande sjönamnet väl äfven kan syfta på Tolken '2.

Schlyt. VGL Reg. förlägger det emellertid utan reservation till

Mark.

2) tolßken2 l. vanligare tux-aken?, hvarom nedan {топит

VGL IV. 11: 31, jfr ofvan ock nedanl; Turken Tuneld s. 171

[1741]; Tolken Hermelin 1808, GS 1 О 36), stor ock lång, meot

söder afsmalnande sjö i Vings, Tvärreds ock Aspereds s:nar, As

hd Vg. Sjön är enligt uppgift en tjällsjö, som saknar tillopp.

är full af os ock om vintern farlig att befara. Törnebohm SGL'

Aa 21: 8 uppger, att den är särskilt utmärkt för sitt klara vatten.

Hvad uttalet beträfl'ar, har stamvokalen vanligen samma ljud

som i »bus, brune, lunch. Jag misstänker, att hos allmogen det

ljud föreligger, som af LUNDELL tecknas -a ock som stundom ut

går från ett äldre 62. Det i namnet uppträdande r är väl det

l-ljud, som enligt P. A. Säve Ant. tidskr. 2: 158 förekommer i

Vg. ock »ligger mellan l ock r» (lf). Då jag för Tolken 1 fått

den uppgiften, att detta namn ie ke uttalas »tux-ken», måste TUNsw

med sin ofvan anförda form åsyfta Tolken 2. Men däremot är

det mycket osäkert, om formen Tolkær i VGL åsyftar denna

sjö. Det är _ såsom man kan se af en karta från o. 1688 ock

en från 1781 — just denna som burit namnen Ökern, fsv. спи-п.

ock det är föga troligt, att den i fsv. tid äfven hetat топке)‘.

Det ser ut, som af någon anledning detta namn (Tolken) i yngre

tid öfvertlyttats äfven till Tolken 2, såvida ej rent af Turken

är den rätta benämningen (hvilken ersatt det gamla Ökern) ock

detta sedermera »forfinatm till det från annat håll kända Tolken.

I fsv. Tolker ha vi säkerligen för oss ett ord, som tillhör

det allra älsta lagret af svenska sjönamn. Då jag nu öfver-går

till att nämna något om dess härledning, må först i förbigående

den etymologi afvisas, som en af mina meddelare förslagsvis

framställt, nämligen att ordet vore att ställa till fsv. torkænder

'svår att känna igän' (någon gång äfven tolkænder3): jag nöjer

mig med att hänvisa till den fsv. formen тыквы. Vid akt

gifvande på de båda sjöarnas form finner man, att de äro ganska

lika hvarandra : de äro långsträckta ock afsmalna mot söder.

1) Jfr Ljungström Ãhs s. 15.

2) Se Lundell Sv. lin. I. 2: 109 (1: 119).

3) Nor. Aschw. gr. s. 268 anm. ‘2.

_ -__r~`‘
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Då det nu i sv. dial. finnes ett ord tolk m. ykil', skulle möjligen

en ock annan finna allan rättfärdighet vara uppf'ylld, om detta

ord ock sjönamnet identifierades, så mycket mer som det nämnda

ordet i boll. tolk 'liten staf”, mht. aoloh 'kloss' har direkta mot

svarigheter ock det sålunda äger gamla anor. Men om sjönam

net är besläktat med detta ord _ hvilket jag icke vill förneka

_- så är det i alla händelser icke betydelsen 'kil' som man får

inlägga i detsamma trots analogien med sjönamnet Kilen. Båda

sjöarna äro nämligen för stora, för att deras kilform skulle

kunna hafva sprungit i ögonen på namngifvarna; det torde

endast vara å en karta som den kan göra sig gällande. Vidare

är icke betydelsen ЖЕ!’ den äldre hos ordet, något som framgår

af den etymologiska utredning, som Liden Vergl. sprachgesch.

s. 81 ägnar besläktade bildningar : grundbetydelsen synes vara

‘вшей, käpp'. Man hade i alla händelser' goda analogier för

den föreslagna sammanställningen; jfr t. ex. Bjälken, Gran

kafveln, Gändeln, Klampen, Sparren, Stockaren, Stafsjön,

Stângůn o. s. v. Det är ju därför möjligt, att namnet bör föras

till eller rättare identifieras med ett urnord. ‘поищи 'stång, käpp

l. dyl.' I alla händelser torde det kunna anses höra till den

rot, från hvilken detta ord utgår. Man kunde rent aftänka sig,

att grundbetydelsen 'klyf'va o. dyl.'l här föreligger ock att alltså.

sjönamnet Tolker är ett gammalt no-particip, ieu. ‘(ЦЕПЬ 'klyfta

l. dyl.'; jfr Klysen, Klämmingen o. s. v. Betydelsen passar för

träffligt till sjöarnas naturförhållanden. Hvad som emellertid

gör, att intet af dessa förslag fullt tillfredsställer mig, är den

omständigheten, att man i det urgamla namnet Tolken hälst vill

se det i åldriga sjönamn så vanliga k-suf'fixet; jfr t.ex. Fryken,

Лап-Вен, virken, Örken o. s. v. Därvid bör dock märkas, att denna

afledning just kan hafva sin upprinnelse inågon eller några

gamla no-bildningar, från hvilka ett »sjönamnssuffixU k möjligen

aflöst sig. -

Slutligen må nämnas, att namnet äfven kunde härledas ur

roten i lat. dolus, gr. Зам; 'svek' (isl. tál f. ЧЁМ’ ?) о. s. v., hvilken

för öfrigt PRELLWITZ anser sammanfalla med V dele 'klyfva'.

För att nu fatta mig kort anser jag sannolikast, att namnet är

på ett eller annat sätt bildat af denna rot i betydelsen 'klyfva'.

l) Se Lidén auf. st.
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men har ingen bestämd mening om hvilken betydelse man bör

tillägga detsamma. Rotbesläktade äro sannolikt танец, тщтп.

Tolůngen toßlogggen (Hermelin 1810, GS 3 О 35), Щи;

ook smal sjö pä gränsen af Kättilstads sn, Kinds lid Og., ook

östgötadelen af Dalhems sn, N. Tjusts hd : Tolingsö (sannolikt

af шаге Tönungen, jfr Stralangssœter : Stràlàngen), Tolbäcken.

Sjön ligger icke Шиш frân Tolen 1, oek det är tydligt, att i

bâda nnmnen den under denna art. behandlade stammen tol

ingâr. Tolen forhäller sig till Tol(1)àngen som t. ex. ваш-кап

till Björklángen, Viren till Virlángen, Ören till Örlângen о. s. v.

Tomtnsjön, se Totten.

Tomtetjärn, se Näekungen.

Топ, se Tolen.

Toren. _’

1)l (GS 4 О 36), liten sjö iDalhems szu, N. Tjusts hd Klm.

_' 2) mßren2 (enl. uppgift), Шеи sjö i Krokeks sn, Lösings hd

Og. : Torstugan, Torsbärget, топках‘; â GS 4 O 34 капай

Torsjön.

Om uttalsuppgifterna äro riktiga, är det icke omöjligt. att

gudanamnet Tor, Гм‘. рог, isl. ран, häi' ingäl'. Särskilt be

trììfïande den fórstnämnda sjün má framhällas, att den näjd, i

hvilken den är belägen, är далека rik pä оплати, hvilka hafva

eller [шипа hafva en шубы: innebörd; jfl' de närbelägna аббата

Tynn (?), Trollsjön samt längre bort Шатен, Frösjön, socken

namnen Odensvi, Locknevi о. s. v. Summa namn uppträder

äi'ven i Torsjön (GS 2 O 39) i O. Torsäs sn, Konga hd Smâlf.

llvnrs ГМ. namn f`oreligger i gärdnamnet Thorsio (1387) 3. Socken

namnet skrefs âr 1403 тат-ваши Socknen är ovanligt rik p11

lornminnen, i synnerhet efter Torsàn, som rinner genom Тот-5360

ock uti'nller i Ãsnen ook omkring hvilken landet egeutligeu var

шпаг“; jfl' äfven Toren kulle i semina sockenô. Namnet. Tor

sjön t'ürekommer för Отд: GS 3 O 39, S. Möre hd Klm.; Tore

1) Namnets uttal var obekant för den person frân пашен. till

hvilkcn jug vände mig ined förfrůgan.

2ì Jfr Hyltén-Cav. Чёт. o. vird. l: 131. Sjön knllusì orten äfven

Torsjosjon.

li) linlig't Lnndgr. Зря-МН. int. s. Gl.

4) Styffo l.'n.._, s. 166. Ь) Höjcr 2: 275.

ll) Hyltén-Cav. Vär. о. vird. 1: 132.
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sjön 1 V 38 : тогверёке Hall., 3 38 : ‘Евгении: Smäl.; Torgöl

3 O 36, Toregöl 4 O 38, Tor_s_vettnet 2 V 32. Hit hör kanske

Ocksä Torserydssjön (GS 1 О 39) i Odensjö Sn, Sunnerbo hd

Smäl. : Torseryd (<- ‘рт-шипит); jfl' Torseryd, Höreda sn, S.

Vedbo hd Smäl., som äfven канав теща ock sâluuda upp

kommit pá sammn sätt. Naturligtvis äro fiera af dessa ord {сие

fullt вши-а bevis pä gudanamnets Tors förekomst i svenska sjö

наши‘. Jfr vidal'e Allgunnen, Frövättern, Onsörjen, ‘Вконец, Ullen,

шпицем, Äsnen, Ãsunden ock вышки: de enkla namneu Туш:

00k Ullen.

__ Torkan tor3kan2 (Hermelin 1802, Вашей 2: 140 [1805], GS

6 O 31), mindre sjö i Söderby-Karls sn, Lyhundra hd Uppl.

Enligt Tham Sthlm s. 236 finnes en Nox-ra. ock en ваш-а тог

kan; den ena af dessa sjöar напав à GS 6 Ö 31 Norrsjön.

Utan tvìfvel föreligger här en ailedning medelst det vanliga sjö

namnssufûxet k af sv. adj. terr, isl. purr, no. turr, växlande

med de i-omljudda formerna Гну. thyr, ther, da. ter, hvaraf äfven

adj.ahstr. ‘сотка, isl. Ели-1:82. Namnet syftar pá vattenbrist, som

inträlïar under den varma ärstiden. Samma adj. ingär ocksâ i

sjönarnnen Torrvarpen, топ-1556113, Torrgölen, топает‘, топ

tjärn (GS 2V__33 Ваш). 1 fräga om Torkesjön (1 V 37 Vg.) oek

Torksjön (2 O 34 Nke) är det ovisst, om desse. namn utgä {гав

sbst. torka. eller förutsätta enklare namnformer af samma art

som Tarkan. En änanmsstam pur-k- l. pyrk synes ingä i n0.

ortnamnet Torke (a рутине); jfr Rygh Elven. s. 273. Till de

motsvarande fsax. шип-1, fht. дин-1 höra ortnamnen Thun-e,

Dun-aha, Durrenaha, Durrenbach m. 11.5. Äfven erinras om

eng. Dry lake, river, creek о. s. из. En skog топ-ел ош

1) Ош detsamma sàsom îngůende i цех-(Пека nomina. propria se för

öfrigt Lundgr. Sprůkl. intyg s. 50 f., Spůr af hednìsk tro s. 8 f., Steen

strup dHist. tidsskr. 6 R 6: 385, Nordlander Minnen s. 7.

2) Se utförligere Hellqu. Ark. 7: 55, .145; 14: 176.

3) Gs 1 v 37 Hau., 2 O 35 : Torsebo 0g., 2 v за Dain., de:

sanare шиш lgs@ ì Топ-анода sn, а: 1531 аки-тес Torskog enligt

Styñe Иль.д s. 148 : kanske nlltsâ af annat ursprung?

4) GS 3 ò 39, 3 ö 37 smäl.

5) Förstem. 2: 1400 f., Введет Germ. besiedl. d. Vorderpfslz s. 28

(Progr. d. k. hum. души. zu Landau).

6) Se Egli Nom. geogr.
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nämnes af Тыквы) 1785 frän Uppl. (I. 1: 52). Jfr äfven тонн

botten (Slutet).

Beträtfandc a-formen kunna t. ex. sjöuamnen копит, Lyan,

выпи jämförzls; beträñ'ande k-aíiedningen Falken (om щипнет

hör till adj. ral). лапши (от ш] fht. elo),Kn1ken (om del hör

till kan), silken, Tjurken, Virken, örken. Möjligen har sjön

пап sin k-aiiednillg genom :lnslutning till пашней ä den närbe

lägnäl stom Järken; jfr det analoga ook säkert konstaterade för

llällandet vid Arkon ~ Vir-ken, Käxten ~ Bieten ш. Н.

Torkelsjön o. s. v., se Jnnháksen.

Тог1ен, se 'l‘olen.

Тот, se 'l‘olen.

Tor(n_)björnstjärn, se Jllnllůksen.

Тогп'агреп 1:0г3чаг‘3реп (têfvárpon) (Toverpen Lotter с.

1750; '_1_‘orrvarpen Fernow s. 13 [1773], Nora bärgsl. s. 56 [1791],

GS 2 О 31), stor sjö i Grythytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml.

: Torrvarpssund, àl' 1684 skrifvet '.l'orrvltrpsund1 : den hos

Ьоттвн förekonllnande formen Tovarpen vol-e вшивая felaktig.

Ош förra leden se Toi-kan, om senare Růvarpen, till hvilken ar

tikel för öfrigt hiinvisas.

Tol'skabotten, af allnlogen uttalat torßekabotsnn (шатает

-е-) eller ofta blott boti'ne.2 (Torskabotten GS 1 V 36; Torske

botten SGU Ab 7: 10), liten sjö i Skallsjö sn, Vätle lld Vg.,

mellall sjöslrna Säfvelängen ook Onlmern : Torska.. Senare leden.

sv. botten о. s. v., hal' bär samma betydelse som i de under

Fillbon anföl'da sjönamnen, d. v. s. ‘(бег iure af ell) vik’ l. ngt

dyl. Sjön Torskabotten äl' belägen vid sjön Ommern pä samma

ваш som sjön Vassbotten vid Vänern ock som sjön Tibon

(<- ‘Tibotn) vid ellel' nära Tisaren.

Torskabotten betydel' alltsä ткнут vid топка’. Men

detta senare gâl'dnamll innehâller s_jälft нит tvifvel sjöns шаге

namn ‘Toi-ske eller ‘рывке; jfl' Loka, : Loken, Bägna : Rägnaren,

Viral : Viren lll. il. m. il. Detta äl' en bildning :lf samma art

som sjönamnen Grosken, Gräsken (Р), Sansken ock möjligen

Svänsken ш. il., snarast hörzlnde till adj. гоп‘ (se Топили)".

1) Norask. urk. l: 288; mi'ljligen nàgot normaliserat.

2) Med nfseenllc pá viixlingen af k- ock sksufîix i nordisks ord

Se Hellqu. Ark. 7: 143, Nor. Sv. etyln. s. 27.
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Däremot hör nog лапше: ieke till sv. dial. tor(s)k ’grodafç

att dömma af Rz s. 747 äl' för öl'rigt ordet i denna. form ute

slutande brukligt i Norrl. ock Dalarna. Häraf kommer emel

lertid det norrl. namnet тонким-п. Jfr Frösjön (under Frö

ищет), hvilket namn icke alltid innehäller gudanamnet Frö,

utan stundom äfven sv. dial. па ’gr0da’, samt Frögölen, Frö

tjärn, där detta ord säkerligen uppträder__(se närmare Frödingen).

TOStholmen tosstholfmen (GS 1 O 37), liten smal ock

lángsträckt sjö i Häcksviks sn, Kinds hd Vg. : тивэегеа. Med

afseende pá senare leden äro Holmen ook пилоте“ att jämtöra.

I föreliggande fall visar dock gârdnamnet, att ordet holme ur

sprungligen ej tillhört sjönamnet. Detta synes vara en ellips af

ett ’Tostholmasjöm i hvilket tydligen ingär en benämning pä

nâgon i sjön belägen ö. Första leden idetta önamn, ‘Tost

поилец, kan man icke gärna skilja fràn första leden i namnet

â den vid sjön liggande gârden Tussered, om ocksà dettas form

нищета är betydligt afvikande. Tussered utgâr väl sâlunda t'rän

ett ‘тощи-ед l. dyl., hvilket kanske 111- identiskt med sockennarnnet

Tostared i Marks hd Vg., af hvilket inga äldre former äro kända,

samt det bohnslänska 1515.1'1111111111101темы-611 (GS 2 V 34) i Bottna

sn, Kville hd Boh., hvarat' Tosterödssjön. Men nu finnes äfven

i Norge ett motsvarande gärdnamn, Tosterud. Ett sädant, i Fe

rings hd förekommande skrefs i fno. posteinsrudh, är 1617

Thosteru'd, hvadan ocksä Будь NG 2: 423 härleder det 111 рег

sonnamnet род-“вши е11е1 det däral' bildnde smeknamnet Toste.

Summa ursprung vill man naturligtvis äfven fìnna i de nämnda

svenska namnen. Ãtminstone i socknen Tostered tìnnes mig

veterligen ingen sjö, med hvars namn sockennamnet kan vara

sammansatt : den ligger' omkring sjön Lygnern, hvars narnn är

urgammalt. Möjligare är, att namnen Tussered (: товшошец)

ock Tosteröd böra. skìljas l'rân det no. gärdnamnet ock att de

innehâlla en sjönamnsstam Tost- (eller post-)_ Vid bäda 3111-

dama ligga sjöar, hvilkas ваши. namn man vìintar sig finna

i gârdnamnen. Med afseende pá Tosteröd má nänmas, att i n'á-r

heten en gärd Vattneröd är belägen, hvars nanm naturligtvis

betyder ’röjningen vid sjön’. Beträlïnnde namnet Tussered fram

häller jag, att det a priori är sannolikare, att säväl detta som

Sjö- (eller ö-)namnet Tostholmen utgâ frän en sjönamnsstam Tost

(резь) än frân ett personnamn. Slntligen tyeks i sjönamnet



636 nnLLQus'r, ззёммы. XX. 1

  

Tostesjön (GS 1 Ö 39) en dylik stam uppträda. Något bestämt

at'görande kan jag ej шита. Ha vi i sjönamnet тевтонцам-п

personnamn Taste, är det förra fullständigt sekundärt. Ingår

här åter en sjönamnsstam Tost- (роем, är häraf ett önamn Tost

holmen bildat som Bolmsö : Bolmen, Hallarö : Hallaren, Yngö

:Yngen о. s. v., ock detta önamn har sedan öfver-flyttats på

ждёт; jfr no. ánamnet впадала, som ursprungligen tillkommit

den dal, genom hvilken än tlyter. Af samma sjönamn Tost

har Tussered (‹- ‘томах-ед) uppkommit såsom t. ex. Андал

naryd af Allgunnen. Betydelsen af denna stam Tost- är mig

obekant. Man kunde erinra om no. äilfnamnet Tossa, hvilket

möjligen hör till no. tosa__'rassla'; jfr BLygh Elven. s. 274.

Toten to‘ten (GS 4 О 36), liten sjö i Gladhamrnars su, S.

Tjusts hd Klm., nära den större Ekenässjön. Namnet torde vara

etymologiskt identiskt med följ. namn. Det utgår i såfall från

fsv. рысак, som äfven utvecklat sig till sv. tott = isl. póttr,

gen. hattar, hvartill hör den analogiskt bildade nominativformen

ранг = sv. tät. Här föreligger alltså sannolikt ett s. k. jäm

törelsenamn af samma art som Pungen, вид-шеи, Spiken, Spju

ten o. s. v. Snarast ha vi här att söka betydelsen ‘гоп’, hvar

vid namnet bör fattas i enlighet med den förklaring, som fore

slagits för Testen 1. Jfr särskilt Tottsjön vid den betydligt

större sjön Skagern (se följ. namn).

тощи tot^ten (Rääf 5:14), liten sjö iMalexanders sn.

Ydre hd Og. Namnet är eg. best. form af sv. tott ock sålunda

på sätt ock vis identiskt med Toten, till hvilken artikel lör

öt'rigt hänvisas. Jfr тот-пап (GS 2 О 33), mycket liten sjö

vid sjön Skagern; se Testen.

Tramsjön, se Птицеед.

Tran tra'n. __

l) (Hermelin 1810, 3 О 35), liten sjö i södra delen af

Ätvids sn, Bankekinds hd Og., nära sjön Glan.

2) (GS 3 O 35), liten sjö i norra delen afÄtvids sn, Banke

kinds hd

Namnet anser jag vara best. form af ett fsv. ‘trap f. =

fno. пед, gen. сгибах‘, hvars grundbetydelse är 'upptrampad

plats”. men som i no. ortnamn användes om boskapsi'ålla, in

1) Möjligen genom ellips af ett Tostholmasjon, se ofvan.

ann-___
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hägnad äng, om jordstycke, som ligger i träda ш. щ.1 = no.

ища) ’kringgärdad ängslott’ : sv. träda м fno. troôa. Sjönamnet

är alltsä. ett jämförelsenamn af samma art som de pá «агава

(t. ex. лиг, Nerval-garden), kanske âifven Totten.

‘Тгшш, fsv. Штанги, se följ. art.

Trantern (GS 2 O 34), liten göl i Askersunds landstörsam

ling, Sundbo hd Nke. Namnet faller egentligen icke inom om

rädet för denna afhandling. Det är helt enkelt en sammansätt

ning med en obruten form af sbst. tjärn; jfr de nììrliggande

Kvatern oc-k гаденыш (sä kallat för sin rike'dom pá vackra

näckrosor2). Första leden är fogelnamnet папа. (= fsv. isl.).

Jfr Transjöna, тильды-114, Trangölen (3 O 36). Jfr gärdnamnet

Tranessio (1407 enl. SD NS I), äldre Tranusieâ, nu Transjö,

Еды-151131158. sn Smäl. Ett älfnamn Trane. ingär för öfrigt i de

fsv. namnen ‘гл-Риз, (qvarn) o_ck Tranunœs (1354, 1378 enl. SRP

nr 163, 1325) O. Eneby sn Og. Jfr de fno. älfnamnen Hauke.,

Kráka, Tita., Ugla..

Traslren (Tuneld5 enl. Lex. 6: 200) Skällviks sn, Hammar

kinds hd Og.; nu antagligen alldeles eller nästan igängrundad.

Namnet kunde tänkas höra till sv. шавка ’gä med möda ook

med längsamma мед’, trask ’tung ock matt gâng’ Og. (enl. Rz

s. 758), ook betydelsen 311- dä att jämföra med den hos sjö

namnen Lammen, Lunten, выдан, Tâkern rn. 11. Mindre sanno

likt är väl, att пашней hör förklaras som Tran oek innehäller

en bildning pä. -sk af det i detta namn ingáende grundordet.

Tredjesjön, se Treen.

Treell tre4en (Tren Fernow s. 9 [1773]; Treen Hermelin

1808, GS 1 V 31), далека betydlig sjö i Gunnarskogs sn, Jösse

hd Vrml. : Treskog (z Treen = Gunnarskog : Gunnern = Mang

skog : Mengen o. s. v_). Sjön 'air enligt uppgift naturskön oek

holmrik. Hvad härledningen beträiïar, skulle sannolikt äldre

former nf вёл-апатит: Treskog lemnn viktiga upplysningar,

1) Rygh NG Indl. s. 82.

2) Se för быт: Djupen 5, Keten, Ursten (af 'U1fstœrn).

8) Gs 1 о 39, 3 ò 391123.15553 о 35, з о 31.

‘) GS 2 V 34,1V 33, 2 V 32.

ь) SD 4: 811; se Kock Ark. 10: 315.

6) Namnet har jug ej páträiiat i de upplßgor uf TUNELD, som stíttt

till mitt förfogande.
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men iiâgra sâdana stà mig ej till buds. Det {ìnnes einellertid

:ìtskilliga svenska sjönamn, som synas vara eller säkert äro

liildade af eller sammansatta med räkneordet tre eller mot

чах-1111110 ordinaltal. Af' девы hat'va átskilliga afseende pá 8.16

:irnas ti'ekantiga form, 1.ех. Trehörningen, Trekanten, Tre

анаши, тгешокеш samt väl ät'ven Treingen ock det där om

taladc Triasjön, hvilket senare ваша-Идеи utgär frân ett Osam

niansntt namn. Enuannan tolkning är afgiort att fóredragu för

Tredjesjön (GS 3 О 40) pà gränsen af Ãryds sn, Bräkne hd

Blek. Här ingâi' tydligeu ordinaltalet тазе, ock namnet afser

väl alltsá ordningen i törhàllande till tvä af de mänga kring

liggande sjöarna. Jfr de likaledes bleki'nguska sjönamnen 111111‘

sten ock Nästen, vìdare Mien, Yttern 111.11. Annu Нега jämfórelse

punkter erbjuder sjönamnet Trettondetjärn (GS 2 О 32 Vrml.‘)

samt bäcknamnet Toliïtebäck (1569)*_‘_. Pä samma sätt bör man

nog äfven förklara Tresjön (GS 3 О 40) Edestads sn, Bräkne

lid Blek., Iiära Härr- ook Skärsjöarna, samt sjönamnet Tri

gölingen. I detta samnianhang böra äfven nämnas Trytjärnarna

(GS 1 V 34 DalSl. ock 1 V 32 Vrml.), ibäda fallen benämning

pá tre mycket smit, n'ái'a hvaraudra liggande tjärn, samt no.

Tryvandene, hvarom sc Rygh NG 2: 100, samtliga namnen :if

termen try ’tre’. Af dessa tre serier af sjönamn, som beteckna

term, ordning ock antal, fdr jag Treen hälst till den andra.

Med särskild шике pá Tredjesjön kan man f`ór värt sjönainn

nnsätta ett fsv. 'pridhi + ‘Thrëdhe -› 'т(11)гее, af ordinaltalet

1>ridhi ’tredje’. Enstat'vighetsakeenten kan bero pá anslutning

till Mangan. Det skulle sä-lunda betyda Tredjesjön 1 ШгЬйПапде

1111 de närbelägna Trchörningen ock Mangen. Ett egendomligt

sammanträñ'ande är emellertid, att liksom den närinast Treen

hclâìgna sjön är Trehörningen, sà ligger i alldeles samma rikt

ning i t'örhälla'nde till Tredjesjön oek пап-1112151 denna en sjö. som

à Катит kallas Trehörnasjön. Med afscende pá läget fòrhälla

sig Тгоеп 1111 Ti'ehörningen ock Mangel) (i Jösse härad Vrml.)

pá summa sätt som Tredjesjön till Trcliörnasjön ock Kroksjön

l) sjunaaejon (Gs 5 ò as) i vii-dinge su ваш]. är diiremm. яске

siiuiiriiiiisiitt med ordinaltalet sjunde, utnn med gíirdnninnet Sjunda eller

Sjuenda (<'Sj0ä.ndß, ett vanlìgt ortnamn). Det bekanta Sjunnefallet

ì Sniz'il. liar ì äldre tid snnnolikt hetst '$1пра.щ11:в1ира, sv. ajuda.

2) Nnrdlander Ãngerm. tìskev. в. 11.
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(i Bräkne bd Blek.). Slutligen mä nämnas, att nâgot spár icke

fiunes af' nâgot älfnanm, af' hvilket sjöuamnet Treen kunde vara

afiett. Namnet ä den vid sjöns norra ända liggande gärden Fred

ros 111581- hän pä ett älfnamu ‘гыр, gen. ‘F1-iper, llvaraf ’Fri

рама liksom Bottneros : ‘вот, se воины. ook där anf`örda ex.

Om möjligheten af' släktskap med f'sv. sjönamnet Tripir se d. o.

Fsv. ТгеШег, se f`ölj. namn. '

Trehôrnan, se f'ölj. namn nr 41, 43 ook jfr fsv. sjönamnet

prœhyrnœ, som äfvenledes behandlas i Rìlj. art.

Trehörningen treßhöfrningen.

1) Västra __o. баш-в (GS :Z О 39) Vislanda 511, Allbo bd Smäl.

2) (GS 3 39) Medelstads hd Blek., ö. om sjön Selängen.

3) (GS 2 38) Slätthögs sn, Allbo hd Smäl.

4) (GS 3 38) Kràksmâla sn, Hanbörds bd Klm.

5) (GS 3 О 38) Algbults 511, Uppvidinge hd Smál.

6) (GS 1 37) Hajoms 511, Marks hd Vg.

7) (GS 3 O 37) Virserums sn, Aspelands bd Klm. Derma sjö

har i fsv. tid 1151111ртввпушйцтшаеьошп), säsom t`ramgär afdet

är 1418 frän samma su omtalade Trœhernisholm (SD NS 3: 349).

8) (GS 3 O 37) mellan Lönuebärga su, Aspelands bd, o.

Pelarnes sn, Sevedes 11d Klm.

9) (GS 1 V 36) Luudby sn, Vättle bd Vg.

10) (GS 1 36) I_Iálanda sn, Ale bd Vg.

11) (GS 1 36) Olsremma sn, Kinds bd Vg. __

12) (GS 2 36) strax norr om sjön Sommen, 0g.

13) (GS 3 36) 1101115 511, Kinds hd Og.

14) (GS 4 О 36) Blaokstads sn, S. Tjusts bd Klm.

15) (General Landkort öfv. Vg. о. 1688, GS 1 V 35) Fors

sn, Flandre bd Vg. : Trebel-ningen.

16) (GS 1 35) Hjärtnms su, Torpe hd

17) (GS 2 O 35) Rinna sn, Göstrings bd Og. : типах-1111135

torp.

18) (GS 3 35) Malexanders sn, Göstrings hd Ög.

19) (GS 4 35) Ukna su, N. Tjnsts bd Klm.

20) (GS 4 О 35) Yxnerums 5:115 skate, N. Tjusts hd Klm.

Om man bet'ánker, att t. ex. вымачивают i nsv. uppträder

som впишет, synes det visst icke omöjligt, att det vid sjön

belägna Trinntorp i äldre tid kunnat beta Trehörningstorp

eller snarare Trehörnatorp (jfr ur 23).
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21) (GS 4 35) Gryts sn, Hammarkinds hd Ög.

22) (GS 2 О 34) Algaräs sn, Vadsbo 1111 Vg.

__ 23) Stora. о. Lilla (General Landkort öfv. Vg. o. 1688, GS

2 O 34) Tivedens sn, Vadsbo 1111 Vg. Det är möjligen den större

af dessa, som i _VGL IV. 11:3 kallns priaehyrnee1 (_-nn-).

24) (GS 2 34) Tivedens su, Vadsbo 1111 Vg.

25) (GS 2 34) Godegärds 511, Finspânga _läns hd Ög.

26) (GS 3 34) Ljungs 511, Gnllbärgs 1111 Og.

27) (GS 3 34) Simonstorps 511, Bräbo hd Og.

28) (GS 2 O 34) Hammars 511, Sundbo hd Nke : 'I'rehör

ningen. __

29) (GS 3 O 33) Finnerödja sn, Vadsbo 1111 Vg.

30) Samma наши bäres med all sannolikhet af en liten

trekantig sjö, hvilken att dömma af kartan (GS 2 Ö 33) är be

lägen i Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl., eller i närheten däraf

ook vid hvilken en gàrd Trehörningen är belägen. Namnet â

sjön Íìnnes ej выпаде: ñ GS.

31) (GS 4 33) Hyllinge sn, Villâttìnge hd Sdml.

32) (GS 5 33) УЗЫ i Kärnbo sn, Selebo hd Sdml.

33) (GS 2 О 32) Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml.

: Trehörningen. __

34) (GS 2 32) Nora sn, Nora bärgsl. Vstml.

35) (GS 5 32) Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml.

36) (GS 5 O 32) Erstaviks sn, Svartlösa hd Sdml.

37) (Hermelin 1808, GS 1 V 31) Gräsmarks sn, Fryksdals

hd Vrml., pá gränsen till Gunnarskogs sn, Jösse 1111.

38) попа, o. Södra. (GS 2 О 31) Färnebo sn, Filipstads

bärgsl. Vrml. _

39) (GS 2 Ó 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml.

40) (GS 3 Ö 31) Västanfors sn, Ногти-55 bärgsl. Vstml. :

Trehörningen. __

41) (GS 5 O 31) Rimbo sn, Sjuhundra hd Uppl.; af Radloñ’

2: 63 (1805) kallad тюлем-11119.

42) (пишет) (GS 5 О 31) Fundbo sn, Rasbo hd Uppl.

43) (GS 6 Ó 31) Lohärad sn, Lyhundra hd Uppl.; af Rad

loll` 2: 109 (1805) kallad Тип—211111111.

1) Hdskr. L. Trefñer, N. Trœñor enl. Schlyt. VGL. Härlodningen

of dcnnn narnnform 511- mig obekant.
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44) (GS 6 Ö 30) Ununge su, Närdinghundra hd Uppl.

Namnet torde dessutom uppträda à âtskìlliga вишен. om

hvilka. mina Канон‘ ej lemnat nágon upplysuing; ett ock annat

likalydande namn kan för öfrigt ha undgätt mig, sâ mycket

mer som её. benämnda sjöar ofta äro mycket obetydliga (Шпон)

fánget. I Säby sn, N. Vedbo hd Smäl., tinnes enl. GS 2 О 35

en Шеи trekantig sjö, vid hvilken gärden Trehörningstorp är

belägen. Frán de landsändar, som icke direkt falla inom om__

râdet för дыша afhandling, má n'aìmnas Trehörningen (GS 3 О

31 Dalarna). Samma namn fîìrekommer fiera gänger i Àngermß.

dessutom pä тёща ställen i södra Norge (Будь NG 2: 103); ock

efter эй benämnda sjöar ha ät'ven (Шт gärdnr blifvit uppkallade.

Nästan alla här anförda sjöar ha en mer eller mindre tydligt

utpräglad trekantig form. Namnet 111- naturlìgtvis identiskt med

Sv. trehörníng, jfr för Öfrìgt Hönningen, Treknnteu, ‘Гц-веками,

тгетекеш samt med afseende pâ Штата leden ’áfven Treen, Tre

ingen, Trigölìngen. I vissa fall är emcllertid atieduingcn «ing

af yngre datum som i t. ex. sjönamneu Vinningen, Yxningen.

Sá har nr 7 i fsv. tid kallats prœhyrnir (Thrœhzrnir); ock med

formen prœhyrnœ VGL IV. 11:3 âsyftas möjligen 11:-23. Detta

senare namn kan темпа fsv. пунш (sv. hörna «чаш-111611:

horn), men är snarare obiik kasus af ett ‘ратуша; jfr Hör

nnn. Om dylika sjönamnsbildningar pá -ian se юг öfrigt afd.

II, s. 23 f. Vidare erinras därom, att Trehörningen 41, 43 af

RADLOFF kallas Trehörnan (se ofvan). Med prœhyrnœ ock '_1're

hörnan bör namnçt 'I'rehörnasjön sammanhällas, GS 2 Ó 35

: Trehörna. ock 3 О 35, bäda. i Ög. Sannolìkt förelìgger bär en

yngre sammansättning af' ватта пашп. — Slutligen má nämnas,

att sjönamnet Trehörningen tidigast är mig bekant fräu Blaeu

2:17 (1663, efter Bureus), där зависти Ш‘ 42 eller 43 (eller

44?) âsyftas.

Treingen (GS 1 V 38) Krogsereds sn, Ãrstads hd Hall. :

Tränshult. Pä grund af sjöns form anser jag, att пашней är`

bildat af räkneordet tre ock sâlunda har samma betydelse som

Trehörnìngen о. d., hvarom ofvan. I frâga om bildnìngen má

antîìras, att Куш] NG 3: 2612 anser som sannolikt, att det по.

1) Tri(j)h0rningen (frân mitten nf 1500-talet) hos Nordlander

Ãngerm. fiskev. s. ‘20.

2) Jfr härtill äfvcu summa arb. IV. 2: 306.
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gärduamnct Tvengsbärget utgär frän ett 'áldre ‘тешу eller

‘шепнет, af l'äkneordet tveir, ock sälunda egentligen betyder ’det

tvetoppade (шк-зет)’; jfr Tvängen. Samma sjönamn, Еву. ‘prein

ger eller 'preungexg ingär efter шт förmenande i Trängsjön

(GS 3 0 38) Fagerhults su Klm., hvìlket seuare sammansatts

med -sjö. Icke synnerligen längt (НИШ-М, pá gränsen afsamma

socken, ligger Tränsjön, hvars паша jag äfven för hit1 (se dock

Trän). I detta sammanhang bör snal'ast namnet ä den likaledes

i Fagerhult belägna Triasjön omtalas. Namneu ä de närbelägna

Triabo ock тише]: visa, att sjönamnet älst varit osammansatt.

kanske alltsä egentligen identiskt med Treen. Det nämnes dock

här, emedan att (Юрта af каши] namnet запасти har т:

seende pá formen. Át'ven Trängsjön ook Tränsjön kunua mycket

väl ha samma. betydelse. Gârdnamnet Tränshult beror väl pá ett

äldl'e ‘1)re(i)ngshult l. dyl.; jfl' t. ex. Darsbo vid Dagaren, Flie

hult vid Flögen ock andra fall, (Шт sjönamnet säsom ingäende

i en sammansättning utvecklats pá annat sätt 'án som enkelt

0rd. —— I detta sammanhang kan 'áfven erinras om det norska

häradsnamnet Trœnen, fno. priöna., som af Буг}: NG 16: 161.

408 anses каппа utgâ f'rän ett ‘рыб ’tretal’ ось: syfta pä de tre

mäst framträdnnde tìnnarna pä en af häradets hufvudöar. — Slut~

ligen hänvisas för Уйдите upplysning till Träningen, пиши pä. en

sjö nära Treingen.

Trekßlltell treakanîten.

1) (GS 5 Ö 32) Brännkyrka sn, Svartlösa hd Sdml.

2) (Gs з Ö 31) v. ша su, пошёл-55 hd Vstml.

Namnet, af räkneordet tre ook sbst. kant, ät lìkbetydande

med Trehörningen, Treskaten, Trestickeln 0. s. v. Det kan ej

vara ‚финтам, ty ordet kant är länat frän lägtyskan ook icke

säkert bclagt i fsv. tid; jfl' det som tillnamn använda Ев". kante

Södw. 1 Vstml. fìnuas mánga тешим unga sjönamn; se t. ex.

Kloten ock öt'versikten.

Tren, se тгеен. „

Treskaten tresskagten (Treskaten GS 4 О 32, SGU An

18: 43; 'Preskatan Tham Пук. s. 174) Länna sn, Ãkers hd Sdml.

1) Att пашней älst varit osamumnsatt, kan möjligcn нута-в nf

пешие‘; а des ett впуске frän sjön belägna Tràndenás; jfr Trándesjon

(GS 3 Ó 38) Klm. De af allmogen имама uttalsformema äro mij:

obekauta.
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Namnet innehàller räkneordet tre ook sv. dial. skate, fsv. skati

'topp, врете’; jfr Trehörningen, Treknnten, Trestickeln о. s. v. samt

no. gärdnamnet Tresnippen (Будь NG IV. 1: 179). Den hos THAM

anförda formen Treskatan har enl. uppgift ingen motsvarighet

i namnets uttal.

Trestickeln treßstik2keln.

1) (i pristikill . Or [эх-115111111 Gr'ánsdokument frän 12731;

Tristikelsjön 15802; Trästickelen Tuneld [II] 5: 156 [1790];

Trestiekeln GS 2 V 35) pá gränsen mellan Dals, Ryrs, Vadsbo,

Skredsviks m. il. s:nar, Lane hd Boh. ock Valbo hd Dalsl.; en

ligt Lignell Dal. 1: 15 äfven kallad Trehörningen.

2) (GS 2 V 34), liten gol i Gesäters sn, Vedbo hd Dalsl.

3) (GS 1 V 34), liten sjö i Högsäters sn, Valbo hd Dalsl.

4) se Trästicklnn.

Namnet är, säsom redan Nor. Sv. etym. s. 69 anmärkt,

sammansatt med no. l'sv. isl. stikell ’spets, tagg', etymologiskt

motsvarande sv. insektnamnet stekel; jf'r Tiekeln. Det betyder

alltsâ. ’treudden’; jfr Trehörningen, Trekanten, Treskaten o. V. v.

Samma ord ingàr äfven i Tresticketjärn (GS 2 V 33 Boh.)

samt — utom Sveriges gränser — i Trestikkel Kjœrn Buskeruds

amt Norge, sannolikt äfvenledes kallat Trestiokeln. En folk

etymologisk ombildning al' detta namn 511- vidare sjönamnet Trä

stickan (se d. 0.). Sjönamnet nppträder sâlunda inom ett mindre,

begränsat omräde : i Boh., Dalsl. ook angränsande trakter af

Norge. Besläktade ortnamn íìnnas for öfrigt i Norge, de äro

doek kanske icke direkt bildade af' det nämnda шлеп, utan

snarare af det därmed nära sammanhängande no. stikle ш. ’päle,

stâng’ (se Rygh NG 1: 22). Dessutom har emellertid ett älfnamn

fno. ‘ваша förekommit, hvilket á anf. st. Rires till fno. stikla

’11орра’.

Trettoudetjärn, se Treen.

Triasjön, se Treingen.

‘Tripir har utan tvifvel varit det fsv. namnet pá den sjö,

som ni шаге tider varit belägen vid вёл-деп тг1в1ш1с Lannaskede

sn, Ostra hd Smäl., ook hvars forna, ganska vidsträokta omrâde

2) AfnO 1844-45, s. 160; NGL V. 2: 834.

s) Lignell Dal 1: 20.

Su. итал/1. XX. l. 41
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пишет upptnges nf de s. k. Ljunganäsa mossar. En mindre

vattensamling finnes шиш kvar. Gärdnamnet skrefs är 1376

Tridhishultl, hvilket bildats af sjönamnet ‘тира: somt. ex. f'sv.

Flidhishult at' ‘гири (se Flügen). Om пашнею härledning har

jeg швеи mening. Om sjönumnet Treen о. s. v. hör hit, mâste

den för detta наши föreslagna штативы uppgifvas pä grund

af den här ot'van uppvisade ГМ. Гоп-шеи med begynnande t.

Trigölingen trißjöïligen (падшем) (GS 5 О 30), mycket

Шеи sjö i Björklinge sn2 (Norunda. hd), ä Bälinge häradsall

männing, Uppl. Sjön har tydligen i kanske ieke эй. synnerligen

ntiägsen tid utgjort en del at' en större vattensamling, i hvilken

äfven Risbosjön, Näfvergärden ock Mársaren ingätt. Namnet är

i alla häudelser icke urgnmmalt. Om senare leden se навешивали.

Första. leden är naturlìgtvis räkneordet tre; И!‘ uppl. Trihör

ningen (se Trehörningen). En mvddelare anser det vara. шалаш,

att nnmnet syl'tar pä sjöns form. Men det är sannolikare, att

det är att tolka som sjönamnet Treen ock alltsä betyder ’den

tredje sjön (eller gölen)’ i förhâllzlnde till Risbosjön oek Näfver

gärden. Pä samma sätt betyder Medgölíngen ’den i mitten eller

mellan belâígna’.

Trîhörllíngßn, se Trehörningen.

Tl'llldelll, Se Trinneln.

Tl'inllelll trinanel2n l. Trillllillgell trinßnijgeng (Trindeln

Thnm Nyk. ss. 14, 232), egentligen en vik at' Овцы-83611 i Bä

linge su, Rönö hd Sdml.; ä GS 5 Ö 34 samt äf'veu af Them auf.

st. каппа Tvären. Benämningarna Trinneln oek Trinningen Гого

komma isynnerhet bland allmogen, särskilt den äldre generationen.

Som viken har en utpräglat rund form, hör пашней utan tvifvel

till вида. шва ’rund’ = fsv. trinder ook är närmare best'ámt

identiskt med sv. dial. trinnel m. ’krets’ (Rz s. 752), Тат.

trindhel ’krets, rundhet', jl`r аде. ъгупае1 ds. Naturligtvis kan

1 ìil'ven l'attas som en sjìill'vn. sjönamnet tillkommande afleflning

(jl'r llunnneln о. а.); men дар; föredrager den ofvan gifna tolk

ningen. Njíssnämnda adj. trind ingär ät'ven i Trindtjàrn (GS

1 V 32, 1 O 31 Vrml.); möjligen bör äfven типам-пашню (1

V 33 Vrml.) : Trinnerud jämförns, i hvilket fall gârdnamnet

1) StyÍÍe Un..2 s. 167.

2) Enl. шиши uppgift i Sknttunge sn.
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innehölle sjönamnet i en Шахе osammansntt form. Ordet Гёте

kommer äfven i anglosaxiskn ortnamn, зашит i töl'bindelse med

léah ’äng o. d.’; se Middendorlï Aeng. Ниш. s. 136. I fräga om

hetydelsen erinras om det under fsv. ’Runnir anförda Rundsjön

samt от Gällringen ОСЬ Valen (jfl' этан).

Trislllllt, gärdnßmu, Se 'Trlpln

‘Гл-011551311, Se Näekungen.

Troll illgär soul senare led i наш, Stortron, till пушка ar

tiklar för öfrigt hänvisas. Det senate namnet har i шаге lid

чаги enkelt; jfl' gärdnamnet Trosb'y. Här má tilläggas, att ett

osammansatt sjönamn Troen enligt Tuneld s. 101 (1741) Миш

finnes i Папина, samt att GS 1 O 31 fràn Vrml. anför ett Tro

шаги.

En sjönamn ’Trôr synes ocksä böra föl'utsättas för 351111

namnet Troserum Eds sn, N. Тушь} hd Klm., är 1486 skrifvet

'I'rorelrunn1 ock äl“ 1500 Trossrwml. l fräga om det i Trorsrum

uppträdande (andra) r kullna jämföras fsv. Maelirsaker, Vidhers

rum о. s. v. jämte манны, vidhis. Emellertid tinus vid Trese

rum numera {паев sjö, men väl en ä. Om formen Trors- beror

pá skriñ'el, kunde man ju äfven Шика pá det i följ. art. be

handlade ванна ânamnet Tros. На VI att i dessu namn pä

Tro- söka ett urgammalt vattendragsnamn, synes det mig ganska.

sannolikt, att här föreligga släktingar till sskr. спай ’löper,

skyndar’; se närmare under Tros.

Trôs- är en Тех‘. älf- ock sjönamnsstam, som ingär i det

залпа namnet pá den genom Trosa sn, Hölebo hd Sdml., llytande

ansenliga. Trosaän. Efter äll har utom socknen äfven Trosaby

ook staden Trona. uppkallats. Den senare вшей o. 1314 Trosö

ock senare Trona?. Ан kallas under medeltiden Trosbo as.

(1400)2. Hit hör väl ocksä. Trösen, namn pá en ä i Grythytte

sn Vstml. Om möjligheten, att Ты’. Trossrwm, nu Troserum

Eds sn Klm., äfven innehůllel' дети ì'llfnamnsstam, se under Tron.

Skulle jag väga nägon gissning beträffande härledningen af

detta säkerligen urganlla. vattendragsnamn, ville jeg föreslâ att

föra det till en имама form af den rot, som iugâr i sskr.

ахай ’löper, skyndar’, gr. äröpa'umœ ’springer’ o. s. v. En dylik

betydelse är ватка vanlig i ЕШ- ock sjönamn; se t. ex. Fem

1) щам. kl. jordeb. s. 197. 2) Stylîe Un.:I s. 228.
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lingen, Funningen, Leken, Matlöpen, Sknt, Svlnnaren, Пишет,

visken, Vismen; jfr äfven t. ex. gall. tlodnamnet Samus: 55111.

sarána, ’springande’1. Möjligen t'öreligger en mera direkt mot

svarighet till de utomgermanska orden i sjönnmnen Tron о. s. r.

Trosn, soeken- ock stadsnamn, se föreg. art.

Тгпштеп trum4men eller (för 1 äfven) trumsmen2 f.

1) (Tx-ommen Rogbergo. Ruda s. 129 [1770]; тшшшец

Wicselgren 2: 698, GS 2 O 38), mindre sjö i Växjö 101165161

samling, Kinnevalds hd Smâl.; i förbindelse med Växjösjön.

2) (enl. uppgift) Härlöfs sn, Allbo hd Smäl.; äfven kallad

Härlöfssjön.

Nnmnet bör väl sammanhällas med Trumsjön (GS 1 V 36

Vg.) samt Tromtjärn (1 V 32 Vrml.). I Norge tinnas spâr af

ett gammalt älfnamn Trums (Будь Elven. s. 276), möjligen äfven

af ett bruma (Rygh NG 3: 118). Det senare hör säkerligen —

0m det funnits _ till isl. pruma. ’larm’; jfr Bjälmen, Gnlmmren,

Jälmnren, Ommen, Rusken 0. a. Naturligtvis kan äfven vàrt

sjönamn fóras dit.; men en dylik härledning blir tydligtvis högst

os'áker. Snarare ìir det belt enkelt att betrakta 50111 011 jäm

förelsenamn, bìldat nf det i sv. dial. vanliga tmm m. ’trut,

hästnos 0. d.’, som sammanhänger med isl. trumba f. ’nosen pá

hafkalt”, jfr t. ex. bland sjönamn, som äro bildade af benämningar

pâ kroppsdelar, Halen, Strupen, ‘гм-шеи, samt för öfrìgt bland sädann,

som utmärkn- nägot spetsigt, afsmalnande, utstickande eller dylikt,

впадет, Viggen oek i desea artiklar anförda namn. En med

delare löreslär mig att föra ordet till sv. dial. trumma ’dimma';

ett dylikt ord 111- mig för öfrigt obekant; jfr Emmern, Immen,

Ãmmelůngen ock där anförda talrika sjönamn, som innehälla 0rd

för ’dimma’. Säkerligen hör det däremot icke till ags. шиш

’fast, stark, kraftig', om hvilket se Osthoff Etym. parerga s. 153.

ej häller till isl. prQmr ’kant, rnnd'i’. Nägot slags säkerheti

fräga om namnets Ursprung kan sälunda ieke vinnas, ock det

torde vara lönlöst att hoppas, att nägon fsv. form af det-summa

skulle kunna uppvisas, hvarigenom àtminstone upplysning er~

hölles om hurnvida namnet haft gnmmalt t eller р.

1) Wh. Stokes hos Fick4 2: 291.

2) Enligt frůn olika hàll meddelade uppgifter.

s) Jfr Rygh Elven. s. 276, där namnet anföres.
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Tryen tryßenß l. tryall (T1-yen GS 4 Ö 33, SGU Аа 17: 41),
l liten sjö i Gásinge sn, Daga hd Sdml. Detta namn bör sam

manhållas med det norska älfnamnet Trya, om hvilket se för

öfrigt Rygh NG 3: 357, Stud. s. 502. Det ingår bl. a. i gård

namnet Trønnes, som år 1520 skrefs Trynes, den älst uppvisade

form, där älfnamnet uppträder. Man kan sålunda olyckligtvis

icke säga, om det haft t eller р. Dock förefaller mig 'det förra

sannolikast, man vill nämligen gärna sammanhålla dessa namn

med no. Tryssil, hvilket _ såsom nedan visas - i fno. haft

begynnande t. Icke häller lemma de svenska ortnamnen någon

säker ledning. Hos Forssell Sverige 1571, s. 125 omnämnes en

gård Tryen i Slöta su, Vartofta hd Vg. Men denna kallas _

att dömma af mig till buds stående källor — numera Trien,

ock ej häller har man någon anledning att här söka ett sjönamn

då. gården icke tyckes vara'belägen vid någon sjö. I Norra

Tjusts hd Klm. ligger socknen Tryserum. Detta namn skrifves

år 1344 ock 1418 тгувгишз. Då nu kyrkan är belägen vid den

norra 'andan af den ganska stora sjön Rånen ock man vet, huru

synnerligen ofta just i Klm. ortnamn på -rum bildats afsjönamn,

läge det ytterst nära till hands att här spara ett gammalt namn

på den nyss nämnda sjön, "I'ry(r), hvaraf 'I'rysrum samman

satts, såsom t. ex. fsv. Bunnsrum, nu Bunnström, af sjönamnet

Bunn. Jfr hvad Rygh Stud. s. 50 yt'trar om namnen Trysnes ock

Trysfjorden, där s antages vara genitivändelse af ett fjordnamn

'Tryir ('pryir).

Gammalt t är, som nämnts, äfven uppvisat i no. 113111165

namnet Trysil _ hvilket i NGL 2: 491 skrifves Trysilar

(ack.) ock hvars senare led är det under Sllen behandlade sbst.

sil 'stillaflytande vatten' (Будь NG 3: 329) -— där man kanske

snarare har att söka en motsvarighet till vara vattendragsnamn

at' stammen try. För att nu återgå till sjönamnet Tryen ock no.

älfnamnet Trya. anser jag som sannolikast, att dessa ord hafva

haft uddljudande t, ock tolkar dem som utvidgningar medelst

resp. -ian (eller iam.) ock -ión af sv. trä., fsv. tree, isl. tré, got. ша

1) Jag är dock oviss om huruvida ej den senare uppgiften afser

den i samma socken belägna Trynsjön.

2) Så. äfven Rygh Elven. s. 277.

з) SD 5: 290, Styfie Un.2 s. 185. Formen Trisrum (SD 5: 77

från 1341) torde icke ha någon etymologisk betydelse.
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0. s. v., alltsä som utgäende frän ett ‘тимин-(011014511), ‘тащат.

Dessa namn knnna nlltsä pá modern svenska âterges med Trä(d)

sjön, Trä(d)ân 1. Hit hör väl ät'ven Trysjön, namn pä tvä sjöar, den

ena i Hammars sn, Sundbo hd Nke, oek den_andra strax bred~

vid i öster, invid östgötagränsen; se GS 2 O 34. Detta namn

fitr snarast betraktas som en yngre sammansättning med -sjö

ook ett enkelt sjönamn. Doek firmas ätskilliga spár af en stam

try, som ieke gärna kan ha uppkommit i sjönamn. I säväl

Nykyrka som Godegärds sznnr Og., alltsä ej lângt frän de

n'zìnmda Trysjöarna, firmas gärdar med namnet Tryfall, hvars

äldre former :1ro mig obekantaï’. Betydligt viktigare är det fin

lîindska ’trya (mijn) 1'. ’enhvar af de tina, tunna stickorna af
trä eller rör i en Vväfsked. mellan hvìlka trädarna i varpen löpa’,

livilket antöres at' Vendell Ordb. öfv. Pedersöre-Purmomälet s.

441. Detta t'ör VEXDELL till gòt. triu, men härleder det med

tvekan ur en adjudsform trîw. Enligt mitt förmenande före

ligger emellertid h'ár en bildning af ватта art som älfnamnet

Trya, alltsä ett. urgerm. ‘trigiôn med betydelsen ’det af trä be

stäende l. dylfß; jfr t. ex. isl. birkja ’björksaft' : щеки, eikja.

'eka’ : eik, teina. ‘korg’ : teinn, no. tœgja. ‘korg’ : isl. tág ‘Мг’

oek mànga andra, anförda а1` mig i Ark. 7: 46 1'. Hit hör äfven

växtnanmet ту‘, hvilket förekommer redan hos Tillandz, Francke

nins ook Bromelius samt är ganska. spritt i sv. dial.5 Det är

en benämning pá Lonieera xylosteum, som äfveu kallas hen

ved, hvìlket namn liksom oeksä no. bejnved, hàrdved, leaved,

holl. beenhout, ty. beinholz, шипы-11012, rohr-holz, teufelholz,

seelenholz, baumkirsche, aalbaum, hundsleaum'î talar för rik

н

u»
lil

‘am#s_-Lfïiëâä-.zcìiœç.

2-—<x:1x3)

1) Jfr kelt. ñodnamnet Derwent : kymr. derwen 'ek' (Egli Nom.

geogr. s. 243). Den no. iilfnamnsstammen Try- tolkas — sásom jag

ser, dá denna nrt. föreligger i копами: — pá samnm sätt af Bugge

Rygh Elven. s. 338.

2) Jfr (‘1’) Thrůfaldh Smäl. SD NS 3: 303 (1418).

s s) Man skulle i vise màn kunna jämföra gr. Öpio; n. 711115111180' :

ug.
Р 4) Denna mening uttalss ocksä af Rietz ock af Björkman ZfdWortf.

2: 215. Jfr äfven Nor. hos Osthoif Etym. pnrerga в. 155, där try

identitieras med fno. p1. trjó.

5) Se Jensseu-Tussch s. 134, Rz s. 755.

6) Nemnich Allgem. polyglottenlex. der naturgesch. (1794), Pritzel

11. Jessen s. 220.
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tigheten af att fatta ordet säsom en afiedning af ша. Att

try är ett gammalt svenskt ord, visar äfven дот. tröid. Att

öi utgär frän ett äldre i, fi'amgäi' :if de ex., som NOREEN aiiiììri

Sv. lm. I. 8:62 frän färömälet, t. ex. troy (гит. рту, nog Таити.

nyr о. s. v. Det slutande d är att fïìrklura som fáröm. вида

fsv. ап'а‘; jfr fsv. traedh ы trœ, spadh ~ ври о. s. v. Gotti:

таза firmes dock icke upptaget i NOREENS at'hundling, hvadan

det är osäkert, om ordet förekommer just i det mäl, han (1211

behandlat.

Jag ätergär nu till värt sjönamn. Detta, Tryen l. Tryn,

förhäller sig alltsä antagligen till Trysjön ungefär som Trän

till тын-15611. I detta sammanhang má ägnas nägra. ord ät det

i samma socken soin Tryen förekommande namnet Trynsjön,

sà uttalat enligt вин-111113: шеддефпёе frän пашен oek sà

skrifvet af Hermelin 1804, GS 4 О 33 ock SGU Aa 17:41.

Detta namn skulle vìsserligen Шиша förklai'as Soni en summari

sättning med sv. пупе о. s. v. ’den spetsiga nosen pä ett svin’,

i hvilket fall liär förelâge ett jämförelsenamn at' summa art som

t. ех. вшвздп, Bijässasjön, Klöfsjön, Knäsjön, Nacketjärn

m. fl. m. il. Namnet bade i ей fall naturligtvis afseende pä

formen, hvilken mot noi'r ür spetsìg ook afsmalnande. Men det

synes mig riktigare att summanhälla det med Tryen. Tryn

sjön är сипя: min mening en summansättnìng med detta namn,

hvilken uppstätt efter den tid, dä namnet erhällit bestämd slut

artikel”. Jfr Tränsjön z Träsjön : ткни. Häremot kan det ej

invändas, att i socknen ännu en ей benämnd sjö finnes. Vi

hafva nyss sett, att На sjöar, bäda kallade Trysjön, то be

lägna vid sidan at" hvarandl'a pâuöstra `gränsen at' Hammers sn

Nke. Vidare Езда i Ätvids sn 0g. туй sjöar med numnet Tran;

jfr äfven Shir-en, Älmten о. a.

Af härledningar, som für (эй-13: kunna arises formellt möj

liga, ehuru mer eller mindre osannolika, má anföras ‘суй. Man

kunde (ёлка pä en ailedning af ett adj. motsvarande isl. гип

’ti'ygg, säker, pàlitlig’. Jfr fsv. ‘Ни-уедет, Tryggijam (GS 1 V

33 Vrml.), Utrygsvandet Buskei'ud Нее samt fsv. Thrygga ana

Jtl. (1412 enl. SD NS Il). Möjligen bör man ock eriiira om

 

1) Nor. Sv. 1m. I. 8: 23.

3) Sá har äfven пашню: Tòrngòl uppkonimit; se Törn (: Tòrestorp)
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galliska Hodnamnet Druentia, nu Durance, hvilket af WH. S'roxns

hos Fick4 2: 157 ställes till sskr. агаты ’ilar, fiyter’.

Tryggtjärn, Se Tryen.

Trysslingen, Stora о. ЪёЦа, tr'ysßlìgen2 (Tryslingen Lotter

c. 1750; Trysslingen GS 2 0 33), smâ. sjöar i Skagerhults sn,

Edsbärgs bd Nke : Tryssnnge; mellan sjöarna Toften ock Ska

gern. I {газа om sjönamn som detta, (Шт ett analogt bildat

gärdnamn (pá -inge, linge, -unge o. d.) uppträder vid sidan,

är det отв vanskligt att afgöra, om gârd- eller sjönamnet är det

primära. I förra fallet ligger vanligen умет: ett patronymicum

till grund (se Hellqu. Ortn. pá -inge). Nägot sâdaut af formen

Tryslinger l. dyl. känner jag dock ej, sâvida man ej skulle

уйдя erìnra om fht. ortnamnet Thrustlingi, för hvilket Förstenl.

12: 1466 тёще!‘ ett personnamn Thrustilo till винца‘. Möj

ligen är alltsä sjönamnet urspruugligare ock en bildningmaf

samma art som Besslingen, Döpplingen, Dösslingen, Femling'en

и 'lо. s. 17.2 Jag anser det kunna vara en añedning at' ett

motsvarande fno. tros n. ’bräte, ris, kvistar o. d.’ hvilketw

träder i det ganska опа f'örekommande no. gärdnamnet Trus

vik ‘УЛ: i bvilken dylikt afïall drifver in’ (se Rygh NG 2: 159).

Gàrdnamnet vore i sà f'all till sin uppkomst att jämföra med

ненцев af' Melingen, Tys`s1inge af Tysslingen. Dock kan `et,

som nämnfs, iìf'ven vara ursprungligt, ook sjönamuet bör.JV

ställas vid этап af Tydingen, Ydingen m. fi. А"

Trytjäl'narna, Se Treen.'rfädstickfm (Gs 1 v 33), mycket liten sjö i näbon f“

Vedbo bd Dalsl., säkerligen Шайбы For eller ombildning af `

i dessa trakter {оке ovanliga sjönamnet Trestickeln. f

Trän, Stora, sannolikt träŕn3 (GS 1 V 36), liten sjö д

Rödene sn, Kullings bd Vg. Kanske innehäller namnet en fsv.

‘Trœe (: tra, fsv. ш), som förbâller sig till Träsjön Snafltnda

sn, Sundbo hd Nke, liksom det sannolikt likbetydande Tryen

eller Tryn till Trysjön. Jfr dock арен Тгееп. Osäkert "air, om

Trßnsjön (GS 3 O 38 Smäl., 5 O 30 Uppl.) är ПИШЕМ af

 

 

1) Se Hellqu. Ortn. p11 -inge ss. 159, 248.

2) Dock kan sufïìxet (1)ing tillhöra endast sockennanmet (resp.

gárdnumnet); jfr Оттаве : Uttran.

3) Namuet vnr okänt för min meddelare fren измен.
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samma sjönamn (med штаты); jfr '1_‘_rynsjön : Trysjön : Tryen

eller Tryn. Åtminstone det å GS 3 О 38 förekommande Trän

sjön 'ár jag mera böjd att identifiera med namnet å den i norr

liggande Trängsjön : ‘ризницы- (= Treingen, till hvilken art. för

öfrigt hänvisas).

Träningenl (GS 1 V 38), liten sjö i Krogsereds sn, År

stads hd Hall.; i närheten af sjön Treingen. På grund af sjöns

utpräglat trekantiga form ock den omstandigheten, att _ som

sagt _ en sjö med namnet Treingen finnes i samma socken,

anser jag det mycket sannolikt, att Träningen också bör för

klaras som en шедшие af tre; dock vågar jag ej söka närmare

bestämma formens uppkomst. En helt naturlig benägenhet att

med olika namn skilja de båda sjöarna åt har här an

tagligen spelat en roll. Härvid må jämföras, hvad ofvan yttrats

omybenämningarna å de i samma socken belägna sjöarna Tryen

ock тку-лазал. Möjligen är dock Träningen ursprungligen ety

'ologiskt identiskt med följ. namn.

i . Tränningen, Stora o. Lilla. (SGU 20: 51), två. små sjöar i

вонища sn, Gäsene hd Vg. : Tränningen. Sjön kallas numera

blott Tränningesjön; så heter den äfven å GS 1 V 36. Паш—

net har sannolikt uppkommit ur en form med enkelt n. Jfr

t. ?ьх. Rynninge ‹- fsv. Ryninge Mellösa sn Nke. Om möj

lšgf'ieten af att namnet är identiskt med föreg. har ofvan talats.

hv. härledningen har jag ingen grundad mening. l SD NS П

агНгев ett fsv. gårdnamn Thrœningxbodha. (1409), Thrœnxboda.

in Ю), Bankekinds hd Ög. Då namnen på -boda ofta äro sam

halsatta med sjönamn, kunde man ju äfven här ha anledning

lä: misstänka tillvaron af ett sådant. Man hade i så fall att

Еда. från ett fsv. 'præningen Sannolikast ingår emellertid i

gàrdn'amnet ett personnamn, ock det bör alltså skiljas från sjö

namnet. __

Trästen nämen 2 (Сменив s. 129 [1774], GS 4 0 37) Mis

terLnlts sn, Tunaläns hd Klm_._ Samma namn har väl äfven

burits” ~af den sjö, som å GS 2 О 39 kallas Trastensjön (: Tras

teni lult) Allmundsryds sn, Kinnevalds hd Smål. Gården Träs

1) 'Uttalsuppgift för namnet har ej leinnats.

2) Enl. två uppgifter.

s) Kanske förekommer det ännu i trakten?
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tenshult har alltsä erbällit sitt namn, sedan bestämda artikeln

vidfogats sjönamnet; jfr t. ex. Elensàs :Е1вп, Lienshyttan:

Lien, Tröntorpet : Trön о. fl.

Ой omkr. 1 mil väster om Trästen sjön Hug-ern är belägen,

skulle man каппа känna sig f'restad att härleda namnet al' sv.

trust, isl. prçstr. Ли‘ по. gärdnamnet Trostebœk, hvìlket Вуз!)

NG 2: 55 snarast vill föra till detta fogelnamn 00k hvilket v'ál ur

sprungligen likaledes vsn-it benämning pá ett vattendrag. En direkt

motsvarighet till detta наши firmes tör öfrigt i fsv. Throatabœk

(SRP nr 10), nu Trostebäeken mellan Vìka ook Sundborns smar

Dalarna. Trasten vore alltsä en i-aliedning af nämnda stam

ord; jfr Sännen. Fogelnamn äro för öfrigt ganska vanligai

nordiska namn pá vattendrag; jfr sv. sjönamnen Anden, навага,

Krâken, вши, Älten о. s. v., по. älfnamnen Igöa, Tita., Ugla

m. fl.’ Emellertid känner jag mig själf icke öfvertygad om

denna härlednings rìktighet. Kanske har man bär snarare en

hildning af den rot, som uppträder i t- cx. ugs. pra'estan ’kläm

ma’. Jfr пятницы, Tvingeu. Om sjön Trästens naturbeskaf

fenhet har jag erhállit de upplysningarna, att den 'fir belägen

‚шт inne i en urskog», har ät söder тыс höga stränder samt

nästan hel ook hâllen utgöres al' »ett vattendrag».

Trästicklan, Stora2 (GS 2 V 33) Dals Eds sn, Vedbo hd

Dalsl.; se Trestickeln. n

Trätten trätßten2 (Hermelin 1801, GS 3 О 31). smal, Нет

grenad sjö i Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml.3 : ттшвьо,

Hermelin : Trätsbo, är 1400 skrifvet Trœttisbods, (SRP nr 3069).

I detta. sammanhang mä nämuas, att ватта stam äfven upp

träder i de поп]. namuen Trättforsen 00k Trätwarpet. Dessa

föras at' Nordlander Sv. fornminnesför. tidskr. 9:315 till sv.

ища, fsv. ])rœt(t)a., isl. pra'etta ook förklaras säsom beroemde pá

Гоша tvister om äganderätten till некем. Att ватта stam iu

gär i Trätten, är nog visst; men osäkert är, om 1читает) till

 

1) Будь NG 3: 268, 303.

s) Namnets uttal är mig obekant.

s) Нов Rygh Elven. s. 277 under Trœl- omnämncs frůn Мох-135138

sn ett sjönßmu Tränen. Namnet fir tydligen fclläst für Шива.

4) Л: de unalogt uppkomna no. Trœtterud, bœk, -Btykket o. s. v..

se Будь NG 1: 2 о. s. v. Hit hör säkerligcn äŕveu TrœtogœrdheU-ßo)

i Areby вп, S. Möre hd Klm., anfört i Vndst. kl. jnrdcbok s. 148.
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namnet är densamma. Jag antager, att bär ungefär ватта

hetydelse uppträder som i Гм’. enthrœtter ’envis, egensinnig,

halsstai‘i'ig’1,ock jämför med afseende pá betydelsen Bůfven,

Euveten, Krnmpen, Lâkan, Pnrsen, Strìern о. S. v.; Л!‘ det möj

ligen rotbesläktade Trön. Pâ grund :1f den fsv. formen Trœttis

bodal är det klart, ntl: sjön i fsv. tid hal' канате ‘brœttir ook

gál'den sâluuda ’brœttisbodhm Jfr fno. Trattiswiik, hvaraf yngre

Thressuigh, anfört af Rygh IV. 1: 153. _ Det i Vrml. l'öre

kommande тратит (GS 1 О 31) hör nog äfven hit. Här äl'

dock betydelsen впитает densamma som i de ofvannämnda поп‘

ländska namnen.

Trättondetjärn, Se Treen.

Trön.

1) (Stora. Trön SGU Aa 52: 5) Fl'ustuna Sn, Daga hd Sdml.;

á GS 5 О 33 kallad Stora Trönsjön (näru Lilla T.); jfr Tbam

Nyk. s. 257, hvars uppgift i det sammanhang, i hvilket den

förekommer, 'ál- mindre bevisande.

2) sällan ellen' aldrig trö4n (Trön Lex. 7: 423; dock i ett

eammanhang, där -sjön kan tënkas underl'örstätt) Värdinge sn,

Oknebo hd Sdml.; à GS 5 О 33 'zifvensom af Tham Sthlm s.

312 kallad Trönsjön. Af vikt är den uppgift, soin lemnats mig

frán socknen, att ваше: vid sjön, som ä GS felaktigt uppgifves

[лета Törntorp, канав Trön, Аптеке äfven Tröntorpet».

Det är enligt min mening säkert, att de nu vanliga snm

mansatta sjönamnsformel'na utgä fl'än ett enkelt Trön, hval's n

är best. artikeln. Ordet innehâller nämligen tydligtvis samma

stam som no. älfnamnet. Traa., :mfîìrt af Будь NG 3: 202, Elven.

в. 277, eek й!‘ idcntìskt med det sjönamn ‘тип, Som Bugge

auf. arb. s. 339 konstruerar pá grund :1f gârdnamnet Tresi.

Trönsjön är sälunda att Юннат. som Trynsjön : Tryn, тщател

sjön : Trästen 0. а. dyl. Tröntorpet äl' bìldat afsjönamnet, Sedan

detta erhällit best. art.; Мг t. ex. E1dansnäs:E1dan, шипам

näs : Fjällen, Lienshyttan : Lien, Trästenshult : Trästen. Gärd

namnet Trön innehäller för öfrigt sjöns дашь» пашп; jfr t. ex.

gârd- ook sjönamnen Immen, Kvaggen о. s. v.

Det по. sjönamnet ‘Trßir ook älfuamnet ‘тифа anser Висок

möjligen kunne vara. sidoformer till _Trja (se Tryn). Denna

1) Se närmare Ненцы. Ark. 11: 349.
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sammanställuing synes mig af formella skäl mycket vansklig

ook kan knappast stödjas af växlingen mijn-11115611, айда—56611.

Däremot kan släktskapen med vnttendragsnamnen pâ. Try

uppehällas genom antagande af eu ailjudsform urgerm. 'tx-auger,

som bör förhindas med ags. trig, meng. пей, eng. tray ‘на;

о. d.’, hvilket Holthausen IF 17: 294 anser motsvara. ett аде.

‘trëg,‘tríeg (ui-germ. ‘trau§a.-) ook af Lidén IF 18: 413 identifieras

med fsv. trö n., ett шмыг]. Ош denna i vattendragsnamn van

liga betydelse se t. ex. under Blâkaren ook Tron samt Lidén

Bland. bidr. 11.251. Ai' de möjligheter, som erbjuda sig att

îörklara (lessa namn pá Trö, no. тм-, ställel' jag dennai

forstn. rummet.

Om 1111111 emellertid för de svenska ook norska sjönamnen i

stället utginge frân ett ‘proyir ook för älfnamnet frän ett ‘11:-пуза,

mot hvilket _ эй Vitt jag kan se _ intet i de relativt unga

namnformerua talar, kunde en 1111111111 antaglig härleduing vinnas

genom att 113111 пашпеп till isl. 111-111- ’envis, halsstarrig’, hvaraf

brayja hildats liksom hay : há; (jfr om dessa ord Hellqu. Ark.

11: 348 följ.) I sä fall тоге orden pá lângt häll besläktade med

sjönamnet Tràtten.

För den, som kännel' det vanliga no. gärdnamnet Tresen?,

kan det synas egendomligt, att jag ej utgär frän gàrdnamnet

'I'rön ock Forklarar sjönamnen säsom sammansatta med detta.

Men häremot talar mycket bestämt dels den omständigheten,

att en gärd Trön eudast ñnues vid en af Trönsjöarna, ook dels

att _ dà det norska ordet вант-1131311 innehäller fno. trçö f.” _ man

icke väntar sig, att 1 detta fall västnord. Q motsvaras afsv.ö‘.

Trösan, ânamn, se Tros.

Tufvesjön, se Üjnren.

Рви Dughn, se ‘Шкет. „

Ти111111 väl tulslan” 5 (Hermelin 1802, _GS 5 O 32) Salems

sn, Svartlösa hd Sdml., pá gränsen till Ostertälje sn. Sjöns

1) Göteb. högsk. ärsskr. 1904.

2) Se Rygh NG III flerstädes.

3) Se Rygh NG в: 354 01:11 Trim (bär {ат 5. 686).

4) I likhet med Nor. Aschw. gr. ё 104 anm. 4 ock Björkman

Sv. lm. XI. б: 20 anser jag, att de af Kock Ark. 9: 262, 10: 303

ßnfördn stödeu för en dylik öfvergůng icke ¿iro fullt bevisemle.

5) Uppgiften om en akcent 40 :'ir sannolikt felaktig.
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södra del 'ár smal oek spetsig. Jag för пятне: till sv. dial.

tull(e) n1. ‘торр, spets, isynnerhet pä växande träd', mlt. tol,

tolle ’yttersta spetsen af en gren’, sv. dial. tylla ’halfalnsläng

grantelning’ (‹- 111111611) 0. s. v.1; jfr de sannolikt rotbesläktade

Tolken, типы-ед. Namnet är möjligen att sammanhälla _med

bäcknamnet ’Tulle i fsv. Tullorum, nu Tu11erum,Ydre hd Og”,

eck sannolikt med no. sjönamnet Tullreien, den öl'verstaien rad

sjöar (jfr längre ned Stein, Bureien), ant'örda af Rygh NG 3: 240.

Hit hör sannolikt äfven типажи; (GS 2 O 34). Med afseende

pá ändelsen an, hvilken egentligen utmärker oblik казне, best.

form af ett Гм‘. ‘типе, má den isamma socken belägna Пиши

jämföras.

Tnngevnttnet, se Tyngeln.

Turingen, store о. Lina eller Non-9. o. вдаль-11661}, bladet

Södertälge s. 9, _Tham Sthlm s. 306) Turinge sn, Oknebo hd

Sdml.; ä. GS 5 O 32 kallad Turingesjön. Sjön är lángsträekt

med branta ock тента snänder, ej s'árdeles djup. Dess natur

beskañ'enhet är dock här af mindre betydelse, dä. Turingen

ездил-1131911, snarast genom ellips af Turingesjön, är uppkommet

af sockennamnet (eller snarare gârdnamnet) Turinge, о. är 1314

skrifvet borunge, hvilket i sin tur inuehàller släktnamnet

‘ропщет-3. Jfr med afseende pá sjönamnets uppkomst Drättingen,

Ryekllngen, Yddingen о. s. v.

Turken, se Tolken.

Tnt-järn, ве Tvängen.

Tvengen, se Tvängen.

Tvetjilrn О. S. v., Tvillingsjönrna о. s. v., Se Танцев.

Tvingen музее 4 1. 1;vig“gen2 б (Crœlius s. 129 [1774],

Hermelin 1818, GS 4 O 37) Kristdala 111. li. sznar, Tunaläns hd

Kim. Sjön är längsträckt ook mal samt har att dömma af

karten högl'ánta stränder. Den tycks alltsä myeket т! kunna

försvara ett namn med betydelsen ’sammanträngd, träng l. dyl.’

Namnet hör выпи-Идеи till samma stam som sv. tvinga, fnord.

1) Se Rz s. 762, Lìdén Z. altind. u. vergl. sprechgésch. s. 81.

2) Norrby Ydre g. 2: 212, där dock en annnn härledning fram

вишен; jfr Hellqu. Sv. 1m.1905,s. 97. Möjligen bör dette nnmn skiljas

{таи de öfriga.

в) Se Hellqn. Sv. ortnamn pá -ing'e s. 154.

‘1) Enl. tvà uppgifter. 5) Efter en “еще uppgift.
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pvinga. o. s. v., där grundbetydelsen synes ha varit 'göra tráng';

jfr eng. twingo ’knipa’, da. tvinge = ty. zwinge ’doppsko, eg.

det inneslutande’ o. s. v. samt sskr. папам: 'drager tillsam

mans’, hvilket man hrukar fora till de nämnda germanska or

den. Betydelsen är alltsä densamma som i de mânga. af adj. mio(r),

mio bildade sjönamnen (se Mjögtvängen), vidare Njärtven ock

(Шт-1111661 anfórda паша, Nömmen m. fl. Jfr äfven Tvungen. Mera

inveeklzld blir frägan, om man anser sig böra snmmanhâlla sjö

лапше: med det blekingska socken- ook byanamnet Tving, ity

att detta i fsv. (fda.) tycks ha skrifvits Tvinghl. Nägon gam

mal form, som otvetydigt visar, om ordet haft р eller t, har jag

стены-1111 ej funnit. Tills vidare torde dot lämplignst böra lem

nas ul r'zikningell. __

Tväggelůten (GS 2 O 32), myeket Шеи vattensamling i

Ilidinge sn, Edsbärgs hd Nke; obekant för mill meddelare frän

orten. Detta. besynnerliga namn sylles, om det äl' riktigt àter

gifvet à Катит, vara sammansatt af tvägge- i tväggehanda

o. d., fsv. тента, gen. till tvër ‘на’, ock sv. làt ’ton, ljud,

melodi o. d.’, alltsä betyda ’som ger tvâ (olika) ljud frän sig’.

Nâgot n'ármare har jeg ej att npplysa.

Tvällen, Stora 0. Li119„ пашен (Tvällen GS 1 V 31 samt

enl. skriftlig uppgift; Tvälen Törnebohm Geol. жует-1111118. öfv.

Vrmls län) Griìsnlarks sn, N. Fryksdals hd, ook Gunnarskogs

samt Bogens small', Jösse hd Vrml. : Tvällen. Melllln de bälla

sjöurnzl 523.1- TvälIsälfven. Mall kunde erinra. om no. Tvilldals

älfven i Tvilldalen, hvars namn säkerligen innelläller etto

sammansatt ülfnamn туша 1. dyl. (jfr Rygh Elven. s. 279).

Нити som hälst är Tväuen sanllolikt pá ett eller annat sätt

besl'z'lktat nled räkneordet tvâ.

Tvängen, Ned1-e l. Stora, tväg‘gen (GS l V 32), icke obe

tydlig sjö i Sillel'llds sn, Nordmal'ks hd Vrml.:Tvängsmon.

Namnet bör naturligtvis hällas samman med de norska ortnamn

af stammen tveng, solll anföras af Rygh NG 3: 261, där 'áfven

det värml. sjönamnet omtalas. Det nol'ska gärdnamuet Tvenge

berget anser RYerl kunne vara sammansatt med ett ursprung

ligare bärgnamn, bildat af räkneordet 117911- ook alledningsándel~

serlla -ingr ellcr -ungr. Samma härledning anser 311.3- kunne

 

1) Styífe Un.a s. 79.
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akcepteras för värt sjönnmn. Nedre Tvängen är medelst ett

этап vattendrag förenad med sjön Mjögtvängen. Namnet туап

gen betyder enligt mitt förmenande ’tvillingsjön’. I söder ligger

det ganska stern Tvängstjärn, som egentligen bestär af' на

medelst ett smalt sund förenade bassänger. I fräga om betydel

sen каппа jämforas Tvevattnet (GS 2 V 33), Tvetjärn (1 V36),

Tutjsrnarna (1 V 32 Vrml.)1, Tviningsjöamn (3 О 31), 'rvu

индейцы (2 V 33). I frâgu om bildningssättet- erinras om sjö

namnet Treingen. En god analogi i frâga. ош betydelsen er

bjuder för öfrigt det ГМ. ort- ock b'áeknamnet птицам, nu

Zwiefelten ’duplex liuviusf, hvarom вёл-шаге Förstemann 2: 1594.

—— Kanske bör emellertid oeksâ den möjligheten uppehällas, att

namnet är besläktat med sjönamnet Tvingen.__

Tvären2 (Tham Nyk. s. 14, 232, GS 5 0 34), eg. en vik af

Ostersjön i Bälinge sn, Rönö hd Sdml.; äfven kallad Trinneln.

Namnet är en substantivering at' sv. adj. шаг, fsv. [тает 0.s. v.

Jfr sjönamnen Láng-, Mellantvären, Tvärsjönß, тушим-п

(GS 2 О 31), Tvärsen < 'Tvärsjön (Ьех. 4: 473) Dal.; jfr äfven

Antvarden.

Tvätt- i sv. шиш, fsv. ртам о. s. v. ingär i Tvättesjön

(GS 1 V 36 Vg), тушит (1 V 36 Vg), Tvattegöl (2 О 40

2 ggr, Blek). Jt'r i (гада om betydelsen Lögsjön under Lögnren

ock i fräga om bildningen мета? under Meten. __

Tydingen tyßdighgen (GS 2 О 42) Broby sn, О. Göinge hd

Skä.:'1‘ydinge. I snknad af шаге пашт'огшег kan Да; ej

bestämt yttra mig om namnets härledning. Falkm. s. 177

ställer med tvekan gärdnamnet till fsv. (fda.) personnamnet Tidr.

Denna tolkning är osannolik, dä. den ju törutsìitter, att namnet

i fsv. (fda.) tid lytt Tidhinge. Mycket troligt är doek, att bär

ett patronymicum ligger till grund; jag antager som högst sanno

likt, att detta lytt 'bydhinger ock är aíiett at' den ytterst van.

liga germ. personuamnsstammen beuö-i got. рыдают, fsv.

Thiudhe 0. s. v. Jfr Thydhinge 1409 Sdml. Gärdnamnet ш

sàlunda. identiskt med ТЫ. ortnamnet Thietingen (Förstem.

1.,: 1412). Af detta. har sjönamnet uppkommit — snarast genom
 

1) Tutjärnarna. : neutr. tu = Trytjärnarna : neun. pry.

2) Om akceuten har jeg cj erhàllit upplysning; min meddelare МИН?—

ver blott, щ namnet индию ›'1‘\7ш'еш.

3)Gs1\'362ggr,3633,1v32.3032.
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ellips af Tydingesjön _ på samma sätt som Drattingen af

Drättinge, тих-швец af Turinge, Yddingen af Таблице. Se

närmare Hellqu. Ortn. på -inge s. 156.

Nu är emellertid sjön så betydlig, att man icke alldeles

kan lemna den möjligheten ur räkningen, att dess namn ligger

till grund för gårdnamnet, ehuru jag anser detta ganska osanno

likt. Men om nu i så fall denna äldre benämning värkligen

varit en motsvarighet till det nuvarande namnet Tydingen _

hvilket naturligtvis är högst osäkert, då detta som nämnt kan

vara en yngre ellips för Tydingesjön _ så. blir det i alla hän

delser ytterst vanskligt att yttra sig om dess härledning, då

man icke ens vet, om namnet i äldre tider haft t eller р. I

senare fallet kan erinras om det fno. älfnamn рада, som Rygh

NG 2: 231 anser sig kunna förutsätta. Kanske 'a'r detta be

Маша: med isl. pšör 'vänlig, mild', jfr got. ршр n. 'gods',

piudeigs 'god' ock jfr i fråga om betydelsen Lusten. Beträffande

formen se för öfrigt тишь—ед samt mina Ortn. på -inge s. 1,

dar de olika möjligheter, som kunna yppa sig vid tolkningen

af likartade fall, aniöras. _ I detta sammanhang må nämnas,

att en 'aalabek'i Dalhems sn, Tjusts bd, år 1500 kallades

Tiwdwnghenl, utan att jag vågar förutsätta släktskap med

sjönamnet Tydingen. `

туеп, se Tynn. '_

Tyngeln tygsgelgn (GS 1 0 38), mindre sjö i Burseryds

sn, Vedbn hd Smal. På grund af sjöns form anser jag namnet

vara aflett af nord. tunga. Samma namn har utan tvifvel äfven

burits af den sjö, hvars forna område nu upptages af Tyngels

mosse Kulltorps sn, Västbo hd Smål. : Tyngel, Tyngelsby (GS

1 О 37). Med afseende på 1-afledningen kunde fornholl. gitungal

'linguosus' jämföras; för öfrigt erinras om sjöna'mnen выдает,

Gandeln, Hummeln, Immeln о. a. Grundordet tunga ingår

i Tungevattnet (GS 1 V 35 Вой)’.

__ Tylm tyn4n (Tyn Lotter c. 1750; Tynn Hermelin 1818, GS

4 О 36), ganska betydlig sjö i Odensvi sn, S. Tjusts hd, ock

l) Vadst. kl. jordob. s. 68.

il) Obesläktat är väl isl. tnngl 'màne’, ugs. tungol 'himlukropp' : lit.

dang'ùs ’himme1’ : lit. депеш 'täcka' (jfr v. Grienberger Sitzuugsber.,

PhiL-bist. cl., Wien 1900, s. 210 följ.).
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Dalhems sn, N. Tjusts hd Klm.:'1‘ysebo, Tylh'nge. G51-dnam

net Tysebo visar, att n i sjönamnet icke tillhör stammen, ниш

att man har att utgà frän en stam ty. Om äfven Tyllinge

bör töras hit, utgâr det frän ett fsv. ’Tylinge ock är en bild

ning at' samma art som t. ex. Lœatrunge : Lästern, Utrunge

: пси-аи ock mânga andra, behandlade i Hellqu. Ortnamn

pâ. -inge s. 244 f. Liksom man vid этап af sjönamnen Tryn

ock Trön har de no. älfnamnen Trya ock Traa, bör sannolìkt

Tynn ställas till det no. älfnamnet Tya, anfört af Вуз}: NG

3: 425, 14: 392. Andra hithörande vattendragsnamn äro sjö

namnen Tyn Säfsens sn Ваш-па (: Tyfors bruk, hvars namn

тубе!‘ pä. ett med sjönamnet sammanhängande forsnamn Ty),

Tyen i Valdres Nge ock Tyvand i Sannikedal Иве. Hvad

dessa паша betyda, är naturligtvis svärt att ваза. Om de svenska

ock norska sjönamnen höra till det no. älfnamnet Tya — hvilket

ju är sannolikast _ har man ätminstone den ваша utgängs~

punkten af en stam pir; till en sädan hänvisa nämligen de

шаге skrit'ningarna af det med Tya sammansatta no. härads

namnet Tydalen (Будь NG 14: 392). Denna stam betyder enl.

Bugge-Rygh Elven. s. 339 möjligen ’den som svulmer op’ eller

’den som har svulmet op', ’den store’ ock skulle dâ. höra till gr.

nó; ’stor’, sskr. им ’mäktig’, шт ’har makt’.

Hvad nu вёл-тает det svenska sjönamnet beträffar, anser

jag mig emellertid ha grundad anledning att till íörklaring~

framställa ett alternativ, enligt hvilket det etymologiskt icke

kunde sammanhänga. med nämnda älfnamn. Att sjönamnet Tynn

är mycket gammalt, ‘ár höjt öfver ат tvifvel. Det torde därför

átminstonè kunna ifràgasättas, om ej här töreligga substanti

veringar af det ieu. adj. ‘дешев ’gl'ansande7 = urgerm. ’tîgam

hvilket af somliga anses vara identiskt med gndanamnet Tyr.

Rotbesläktade vore alltsä de under тары, Tisnaren anförda orden

ock namnen, hvilka skulle Мёд frän en enklare rotform dì

’lysa’, under det Tynn tillhör-de en med 1,1-determinativ utvidgad

variant. —— Sjön Tynn ür belììgen i en trakt, hvilken at ort

namnen att dömma varit en urgammal kulturbygd; jfr de nära

sjün förekommande sjönamnen Toren, Frösjön, soekennamnet

Odensvi, i soeknen öster om Odensvi gârdsnamnet Baldersrum

Sr. шпат.’ XX. l. 42
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ock i söder Locknevi sn, fsv. Lodkonuvil; säkerligen hör дёг

emot ej hit Vanstad i Locknevi sn. fsv. Vanstadhs, i мине:

Lundgren Spràkl. int. s. 20 anser vanernas паша kunna ìngà

i namnen pá stad nppträder för visso intet gudanamn (j fr Steenstrup

dHist. идеи. 6 R. 6: 368 f`ólj.) Under hänvisande till hvad som

yttrats under Tisnuren, (Шт ätskilliga exempel anförts pâ hnru bland

vâm ortnamn de mytiska. namnen опа uppträda liksom i klunga.

vill jag slutligen tìll öt'vervägande uppkasta den frägan, liuru

vida det ej rent at' är gudanamnet Tyr soin ingär ì sjönamnet

Tynn. Jag erinrar särskilt om sjönamnen Tigotten ock Tisaren,

som enligt min mening innehälla detta паша, samt för öfrìgt

om Allgunnen, Frövättern, Onsörjen, Toren, Ullen, шпаны-п,

Ãsnen(?), Àsunden(?). Af dessa voi'e särskilt Allgunnen, Toren

ock пива sâsom osammansatta att jämíöra. I detta sammanhang

torde man äfven каппа päminna. om det keltiska Поднятие:

Dêva, nu Dee. Detta tolkas af d’Arbois de Jubainville Les prem.

hab. de l’Eur. 2: 270 f. som ’den gudomliga’ (‹- ‘бейв- : ieu.

‘дешев = lat. divus)2 ock lörklaras ur den bland kelterna

gängse flodkultena. Om BREMER hai' rätt i {гада om sin IF

3: 301 framställda mening“, att gudanamnet Tyr direkt mot

1) Detta fsv. Lodkonuvi (1378) mâste впитав: bcteckna en 1151352

dom, som förestods af en prästinna. Jfr fsv. Liuthguthuwi, nu Ludgo

Sdml., där mellersta leden, sàsom Lundgr. Spràkl. int. s. 12 not '2

alternativt gissar, kan vara fsv. gudha i den icke uppvìsade betydelsen

sf föreständarinna för en hälgcdom; jfr parullellliildningcn isl. gyÖja

(i t. ex. pnriör hofgyöja., por-lang Будда о. s. v.). Jag erinrar t. ex.

om den i Fornmanna sögur (2: 73 f.) omtalade svenska Fröprästinnnn.

Dock har man кашке ш utgà frán formen Ьурвира- .(Ь61'5а.п af

IBOO-talet), soin betyder 'folkgodens' eller  mindro troligt — 'f01k‘

впавшие’; jfr det under Швабы oninämnda fsv. месить Ãfven

erinrss om fda. Lyuthgudhœrœth, nu Luggude h., Ská., livarom se Lund

реп auf. st. — Skulle nu dâremot värkligen i Lodkonuvi ett gudinne

nnmn ingů, har man att gissa pů en sammansättning 'Löpkona af

summa ord, som ingâr i isl. _zudinnenamnet Hlóöyn, наценкам af isl.

hlóÖ ’jordhög; liärd'. Om девиц gudinna se närmare Сошла: Germ.

myth. s. 461 f., Медь Germ. myth. s. 129 ock дат citerad lit

шиш.

2) Sá scdermera äfven Much гам 41: 130.

a) Se auf. st. ock Much Germ. himmelsgott s. 60; jfr under All

gunnen.

4) Se äfven Much PBB 17: 168, Germ. himmelsgott s. 2.
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svarar lat. divus, kunde Tynn ook det keltiska flodnamnet be

fraktas som f'ormellt identiska f'ránsett könsskillnaden.

Fsv. ‘Туры, änanm, Töftedals sn Dalsl., se närmare under

Томен.

Tyreln :yann (Hermens 1818, Gs 4 Ö 36), Smal, mot

söder afsmalnande sjö i Hjorteds sn, S. Tjusts hd Klm. Den

lemnade uttalsuppgiften är icke fullt анкет; det är icke osanno

likt, att namnet uttalas med tvästafvighetsakeent. laila bändel

ser anser jag uamnet säkert innebälla sv. dial. tyril, törel m.

‘щи-115181‘, f'sv. pyril ~ f'bt. dwiril, hvarom närmare hos Hellqu.

Ark. 7:147 noten, Koek Ark. 10: 203. Sjönamnet är alltsá

ett jämförelsenamn af' summa art som t. ex. de bär behandlade

Fjäturn, пускам, struten, Svärden о. s. v. samt för öf'rigt det

bärjedalska sjönamnet Tyckeln, hvilket Modin Sv. lm. XIX.

2: 247 säkerligen riktigt för till redskapsnamnet tykkel.

Det ät mycket saunolikt, att sjön i шаге tid haft ett annat

uamn. Nära densamma ligger nämligen gärden Spjutbo, som

kan tyda pâ ett fsv. sjönamu ‘вранье. Pâ samma ваш bar

Spjutbo ì Husby tingslag Dalarna f'ätt sitt namn at' sjön вши

ten, af ’Spiute, medan gârdarna Spjutsbo i Norrbärke sn Dal.

ос]: Norbärgs su Vstml. äro belägna vid sjöar, som visser-ligen

nu kallas Spjuten, men i fsv. iid baf't det enstaf'viga uamnet

‘Spiuter (se Spjuten). Här bar sálunda sannolikt ett ’jämf'örelse

namn’ aflösts at' ett annat (med liknande betydelse). Jf'r t. ex.

Snesnren ~ Snoken samt öfversikten afd. II. и

Tysslingen tysßligenï' (Tyslingen LandtCarta af' Orebro

нагадь 0.1688. Tuneld s. 73 [1741]; Tysslingen Hermelin 1803,

GS 2 O 32), icke obetydlig, läng ook jämnsmal sjö i Tysslinge

sn, Lekeb'árgs о. Örebro bd N ke. Pà grund ai" sjöns storlek anser

jag det sannolikt, att sjönamnet är äldre än sockennamnet ook

att detta uppkommit af' det förra. Socknen Tysslinge вшей är

1314 Tyslinge (SD 3: 152), 1383 Tyllingis (gen. SRP nr 1986),

1384 Tytlings (gen. SRP nr 2046), 1385 Thytzslinge (SRP nr

2114), 1440 Tyslinge (Styñ'e Un.2 s. 245), 1554 omtalas enl. Styfïe

anf. arb. s. 241 Tislings hampn. Pä grund at' dessa växlande

former kan man ej ined f'ullkomlig säkerhet bestämma sjöns fsv.

namn; snarast har det naturligtvis lytt 'Tyslinger. Till ledning

för bestämmandet al' namnets härledning má nämnas, att sjön

är myckct grund, sà att 11111701- ook gräs eller starr ses uppskjuta,
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äfven i mìttenl. Det är dock naturligtvis föga troligt. att Гёт

hállandet var detsamma i den añägsua tid, dâ пашней uppkom

mit. Viktìgare äl' att щётка. att sjön —- enligt muntlig nppgìft

— icke äger nägra afiopp.`

Pà grund däraf, att sockennamnet iä.fsv. tid skrifves med t,

На‘ sjönamnet icke sammanställas med det 110. älfuamnet туш.

i samhand med тике: Rygh NG 3: 393 nämncr det. De äldre

formerna af det med 'álfnamnet sammansatta sockennamnet Tyl

шлеп, äldre рупии-(1:11 ‹— ‘11ув1агс1а1, Visa nämligen hän pä ett

fno. pysl. Knappast bör man 113111521- tänka pá sv. sjönanmet

Tislàngen, där i 15111111- svärigheter. I frâga om afieduìngcn er

inräu jag Ош Döpplìngen, Dösslingen, Femlingen, Islingen.

Dock kan aüedningen (1)ing tillhöra ensamt gärdnamnet; 311

nämlìgcn t. ex. Uttringe : [Пи-11112. Nägou bestämd mening om

namnets betydelse i öfrìgt har jug icke. Kanske kunde man,

i betraktande däraf att _just i Närike Hera sjöuamn upptr'áda,

som äro bildade af gudauamnet Tyr-3, härleda Tysslingen frán

detta. I sä fall har emellel'tid sjön i gammal tid snarast hetat

‘Tyslanger ’Tys längsjö’. Dock 511- detta antagande betänkligt

pá den grund, att sjönamn pä danger, двигал icke annars äro

sammansatta med genitivformer, sävida ej föl'sta leden är ett

älfnamu, säsom i вант, Veselângen. Tislângen utgör intet

undautag frän denna regel. ty hät är s radikalt; jfr den bred

vid Лаванда тявпагец.

Sockcunamnet Tysslinge skullc sälunda ha uppkommìt af

sjönamnet som t. ex. gärduamnet ценнее af Me1ingen(.se d. 0.).

Andra fall anföras i mina Ortn. pá -inge s. 247 f. Det bör

ej sammanhällas med fsv. Thislinghe (1347) Uppl.“

Tàfösìllgen шах-вывел (GS 1 V 37), liten s_jö i Seglora sn.

Marks hd Vg. Namuets senate led sammanstä-ller jag med det

no. älfnamnet Рейна (Rygh NG 1: 187) ock det fno. bâicknamnet

Kalffaysa (Будь NG 2: 4), hvilka RYGH härledel' ur 110. faysa

’at drive afsted med larm og skyudsomhed' = sv. fösa ’drìfva

framf'ör sig’, enligt Lidéu PBB 15: 521 besläktat med gr. пасхе,

1) G. Linnarsson i SGU Aa 55: 6.

2) Om andra. душка ortnamn se Hellqu. Ortn. pá -inge s. 244 f.

3) Se Tibon, “гонец, Tisaren.

4) Se Hellqu. Ortn. pá -inge s. 153.
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påskyndar", medium Шаг’. Formellt förhåller sig Tåt'ösingen

till älfnamnet Føyse liksom sjönamnct Funningen till fno. 3111’

namnet 'Funda, nu Funna, eller som Rämmingen till fsv. 'Raam

ma, nu Rämmåna. Betydelsen är ungefär densamma som i sjö

namnen Skundern, Svarfvaren, Svinnaren. Om sjönamnet Fy

singen (af ‘feusing) värkligen är besläktat, hvilket dock är

mycket osäkert, vore det naturligtvis närmast jämförligt. I

fsv. har enl. Lundgren Sv. lm. X. 6: 60 äfven funnits ett person

namn Føsingh, hvilket ingår i ortnamnen Fösingsmåla ock

Fösingstorp; men om också detta är etymologiskt samhörigt

med vårt sjönamn, hvarom jag ej kan yttra mig, ligger det i

alla händelser icke till grund lör sjönamnet.

Hvad första leden beträñ'ar, är den tvetydig. Man kan

tänka sig, att fsv. tâ, sv. dial. tå. 'bygata, smal väg mellan

gärdesgärdar’ о. d. här ingår; jfr det vanliga gårdnamnet Tàby.

I betraktande шпаг, att benämningar på kroppsdelar synnerligen

ofta uppträda i våra sjönamn, är det emellertid väl så. sanno

likt, att namnet är sammansatt med sv. tå, fsv. ‘сё 'zehe'. Jfr

för öl'rigt Tåsjön (GS 1 V 36 2 ggr Vg.).

Тянет rakan (stagnum равна 1336 enl. SD IV; тыквы

Tnneld s. 115 [1741]. Lotter_c. 1750, Broocman 1: 17 [1760],

VetAH__22: 193 [1761]. GS 2 О 35), stor sjö i Dals ock Göstrings

[идет Og. Den är belägen på stora slätten ock mottager endast

små tillopp, är för öfrigt mycket grund ock vattnet så gott som

stillaståendel. Sjön är enligt meddelande från orten synnerligen

dimmig. Namnet ривьц bör helt säkert, såsom också NOREEN

gjort (Språk o. stil 2: 124), sammanställas med isl. boka,

fsv. шока. 'dimma', hvilket ord enl. Danell Nucköm. s. 1:25

ännu kvarlefver i trakten kring Tâkern under formen тёща f.

Samma härledning af [твин har äfven jag sedan åtskilliga år

tänkt mig. Hvad ghn beträffar, vågar jag ej afgöra, om det

beror på ljudlig utveckling af kn (jfr liknande fall Nor. Aschw.

gr. § 267 anm. 3) eller om pughn förhåller' sig till boka unge

far som isl. hrúga till hroki, isl. múgi 'hög' till sv. тыка. m. ñ.

ord. I senare fallet bör naturligtvis den yngre formen танец:

snarast betraktas som en ombildning i anslutning till tàka.

1) Närmare detaljer om sjön ger Tham Link. s. 10.
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’dimma’. Med detta отд har man i orten sedan längliga Шеп

sammanställt sjönamnet. Naninet skulle alltsä betyda ’dimsjön'

ook vara att jämf'öra med sjönamnen Emmern, Immen, Ámme

làngen, Ãngsjön m. Н.

Namnet pughn kan vara bildat som Hugn, t'sv. älfnamnet

Rotn (se Bottnen), fno. îjordnamnet Bjúgn, вши-11011 Будь

Stud. s. 80) о. s. v.

Med det besläktade fsv. шпица ’töcken’ är ты fsv. twknu

sìo Sammansatt. Det fórekomrner som namn pä gränsmärke

mellan Värend ock Njudung (SD fr. 1320) ock stär möjligen för

ett thuknusio?

Tàngen. __

1) wgágen2 1 (Lotter c. 1750, Hei'melin 1810,_ GS 3 О 36).

smal sjö mellan Asby o. Sunds шпаг, Ydre hd Og. : Tàngarp.

Detta gârdnamn skrifves й!‘ 1588 Tànghatorpi’ o. är 1383 Tanga

t(h)orp 3. Sjönamnet har i fsv. tid alltsä lytt ‘танце. Jfr Hellqu.

Sv. lm. 1905, s. S9. u

2) togßgen2 (GS 4 О 33)` Щеп sjö i Gryts sn, Daga hd

Sdml. : Tàngtorp.

Dessa bäda пашп, fsv. Tanga, ha icke säkert alldeles sam

ша ursprung. Sjöuamnet Tängen i Ydre hd iunehäller man

мне] sv. dial. шаге m., hvilket just förekommer i Ydre i be

tydelsen ’smalt föl'emâl", isl. шва, som bl. а. betyder ‘Шла,

smal udde, som sticker fram i sjön' Fr?. Ordet ingär äfven i

norska ос}; själländska 0rtnamn5. Däremot kan man vid танцев 2

som grundol'd l'örmoda~ äfveu sv. шаг, l'sv. tang, isl. tçng, ty.

zunge о. s. v., hval'at' för öfrigt det nyss nämnda шиш är en

n-afledning. 1 samma socken ligger Nyckelsjön. Bäda 536

namnen äro emellertid s. k. j'ámfórelsenamn ос]; kunna i frâga

om betydelsen jämföras med t. ex. Fjnturn,xedjen,1\'yckeln, Skruf

ven, Spnden, Spiken, Spjnten, Танцев, Tyreln ОСЬ under dem behand

lade namn. En stam táng- ingär äfven i llera andra sjönamn.

1) Enl. на uppgifter; enl. en теще, mera osäker, uttalas namnet

tog4gen.

2i) Enl. handling aftryckt hos Rääf 1: 314.

3) Raäf 1: 192.

4) НЁМ ‘2: 95. Jfr Vendell PPM. в. 452.

5) Rygh NG Indl. s. 29. Madsen Aun. nord. oldk. 1863, s. 247.

Л: Middendorlf Авив. dum. s. 133.
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ook det kan iblaud vara мы att bestämma, om det är tâng

eller tânge som där nppträder : Tàngsjön (GS 3 Ó 39 : Tängen,

hvadan kanske sjönamuet i мате на varit osammansatt; 2 O 37).

тащим-п (1 V 32 2 жгуты, jfr no. Tang- Rygll Elven.

s. 264. I Танзании (2 O 39) har man snarast att söka sv.

dial. шаге. Nägon anleduing att härleda nägot afdessa namn

frân sv. tůng, fsv. ран; ’lml'sväxt’ torde icke förefìnnas. _ вы-‘

ligen má nämnas, att Tàngen är namnet pä tvänne шпаг

Váttern1 : sanuolikt höra äfven dessn namn till samma ord som

танцев 1.

Täftnrell ваты-911 (тёмен Hermelin 1810, 1818, Wìdegren

1: 303 [1818]; „типы-ел ТЬаш Link. s. 25, GS 3 O 36) Horns

sn, Kinds hd Og.; nära sjön Taftlàngen. Att dömma ai’ de ofvan

angifna formerna 'ár afledniugsändelsen -aren ett инд: tillägg.

Jag kánner яме: vattendragsnamn, som pämìnner om det bär

iîìreliggande, ej häller uägon ватта! form af detta. Det enda

nordiska ord, som formellt kommer det uära, är fda. швей,

по. ген ’lukt’ (‹- фат.) :isl. реп, fsv. thœver ds. (<-i1abia-)~

At' utomnordiska ord erinrar jag om lat. ворог ’ljum, mild värme

о. d.’, till hvilket fornir. nkymr. tes <- ieu. ‘teps-tu-2 är en t

ailedning. Чём sjönamn kan säväl frän semnsiologisk som

formell synpunkt feras lßill hvilken som hälst af dessa ord

grupper, манка ju för быт mycket та! kunna vara rotbe

släktade. Men det kan ocksä_ панда, att härledningen är att

söka pä ett helt aunat háll. Ár t en sjönamnet tillkommande

afledning, kunna пинен (: Muuhyttan) ос}; östen (: Ösen) jäm

föras. \

Täftell, Se Тмин-оп. __

Täftlàllgen täŕtlqgegen (GS 3 O 36), läng ook smal sjö i

Horns sn, Kinds hd Og.; nära sjön тайм-ел. Gärdnamnet

Làngsbo vid sjöns norra äuda Иван‘. att sjöu i äldre tid kallats

Längen, fsv. ‘Langen Namnet Tämángen har den erhällit i

anslutning till Täftaren; jfr t. ех. Tislàngen : Tlsnnren, Örlângen

: ören. Dessutom synes den ha burit namnet Timmàlen (se

ТЫ]. namn).

Täftmůlen (Tham Link. s. 25) är samma sjö som тат

làngen. Seuare leden beror pâ anslutning till namnen :ì de

1) Bohman Vettern s. 40. z) Brugm. Grnndr..2 1: 686
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nära. stranden belägna Orre- ock Rummemála. Gârdnamnen pá

-mála liksom det enkla Màlen äro ytterst vanliga i dessa trakter`

äfvensom i Smâl. De iunehälln fsv. mil i betyd. ’nfmätt jord

stycke’. Pä samma. sätt har sjönamnet Bovrángen erhällit sin

lörsta led pá grund nl' anslutning till de i trakten förekommande

gärdunmnen pá -bo.

Täljaren tälsjargn (To1garen__Hermelin 1804; тещи-ед

Tham Пук. s. 21; тёщи-011 GS 4 O 33), lâng, smal ook egen

domligt t'ormad sjö i Lerbo о. St. Malms sznar, Oppunda hd

Sdml. Den hos HERMELIN förekommande formen med o~ beror

säkerligen pá tryckl'el. Jag anser, att man har att utgâ fràn

ett fsv. ‘тешит, 1112111 omljud liksom Maelir, fno. Aspir o. а.

Namnet är bildat af ett ord motsvarande isl. telge (e 'telgôm

’tunn gren, läng arm’. jfr аде. 1е15а. m. ’kvist’, mht. zëlch m.. zëlge

m. ds.1 Namnet har at'seende pů formen. Betydelsen hos sjönum

net 1161- snarast jämlöras med den hos vattendragsnamnen вишен,

Gändeln, Slänningen, внаем-011, Sperren, Stockeren, Tenaren.

Stängân 0. a. Flers. :if dessa äro, säsom synes, äfven analoga

i {гага om bildningssättet. _ Besläktat är utan tvifvel fsv.

Tœlghìa., nu теще (Norr- 0. Söder), й!‘ 1281 skl'ifvet Telghia,

af alljudsstadiet m15-, som äfven upptrìider 1 isl. talga. ‘515611111

de, karfvande’ ock sv. tälja. (med i-omljud). Bär torde doek he

tydelsen vara en helt annan. Bergström Sdml. ortnamn s. 18

föreslär tilltalande att tolka namnet säsom betydande ’uthugg

ning i skogen’. Man skulle ock kunne. tänka. pů en betydelse

’klyfta, däld’ l. dyl. (Södertälje är som bekant belägen i en

däld mellan höga äsar) ock jämtöra fornir. d1uge’klyfta’2. Bär

kan ock erinras därom. att fht. zelge kan ha betydelsen ’abtei

lung des feldes, je nachdem es, besonders beider dreit'elderwirt

schaft (sommen, winter- und bracht'eld) abwechselnd mit ver

schiedenen fruchtarten bestellt oder brach liegen gelassen wird.

1) Om desse ords släktskapsförhâllanden se пах-шаге Lidén Z. sltind.

u. vergl. sprachgesch. s. 80 f. samt senate Solmsen SPBB 27: 362.

Om telg'ja se äfven Bugge KZ 32: 27, IF 1:449.

2) Lidén enf. st. Gode parelleller erhjudß de i шей. ortnamn icke

sällsynta hildningarna af roten tem- ’skiiru’. Med p som rntdeterminativ

1113111- den i thess. Тёщ-газа, Тёрлгп. egentl. ’inskärning'. namn pá den

djupt inskurna Peneiosdalen, trak. Téynïupa, Ställe vid ett trângt pass

(Kretschmer Gesch. d. gr. spr. s. 411).
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Pä längt häll besläktade säv'zil med sjönamnet таит-ел 50111 med

Tälje äro möjligen sjönamnen Tolken ook тапир.

'1‘ämmen__täm3men2 (Hermelin 1818, GS 3 О 38), icke Obe

tydlig sjö i Alghlllts sn, Uppvidinge hd, ook Kräksmâla sn,

Hanbörds hd Smäl.:Temshu1t. Om man kombinerar uttalsupp

giften med dell omslì'lndigheten. att första leden i затаившие:

'lindas pá s, kommer man till en fsv. sjönamnsform 'Tœmir

ellel' ‘111911111- (jfr Плен). Ой man emellertid icke lämpligen bör

skilja namnet frán sjönamnen Tämmern ock Tamnaren, hvilka

bevisligen haft fsv. t, äterstär eudast den fórstn afdessa former.

Samma stam torde âifven ingâ i Tämmsjön (GS 2 V 34 2 ggl'

Boh.) Зашита desse 536111- äro till form ock storlek mycket

olika. Man kunde t'ánka pá sv. tem, fsv. tambor, isl. tamr, ty.

zahm o. s. v. (: lat. domare ’knfva, betvinga’), snal'ast dâ i en

öfverflyttad betydelse ’lugn o. ll.’; men en dylik hárledning fore

faller mig frän semasiologìsk synpunkt alltför konstlnd, för att

‘Зад; skulle vâgn fórorda den (se h'z'trom närmare under följ. namn).

Om emellertid пашней värkligon hade ett sädant'ursprllng, тоге

med afseende pá betydelse ook bildning Lygnern att jämfora.

Rygh Elven. s. 266 omnämner sjön i samband med no.

Temsevandet.

Tämnaren l. (for 2) __Tämmern. __

1) штаны-яд (GS 6 O 32), liten sjö i Osterâkers sn, Ãkers

skeppsl. Uppl.

‘2) tämßnarïn (td/muil()1 Björklinge Sn l. tämamerï'n (Матчу

Harbo sn ([piscatura in] tempne 1344 [SD 5: 276], Tempner

Slylfe Bidi’. s. 274; Temnen ßlaeu 2: 17 [1663]; Norte tem

пап, Söder Tämnan Karte. fl'. 16892; -e- Salvins Upl. s. 322; Tem

narn [eller Harbo-Siön] Tuneld s. 27 [1741]; тащим-п Grau s.

60 [1754]; тащим-оп 1. Temnaren Hermelin 1_801; Tämnaren

GS 4 O 30; Temneren GS 5 O 30), Stor sjöi O.Väla o. Hm'bo

s:nar, Ума hd. 0. Tierps m. tl. sznar, Orbyhus hd Uppl., hvar

ifrän den s. k. Tämnareân kommer. Om sjöns natur se Erdmann

SGU Aa 14:6. Den är mycket grund, har i allmänhet dybotten,

lätt npprörda vägor, som brytas mot en mängd holmar ock skär,

samt lága, mer eller_mindre sanka stränder. Dà Tämnarens

1) 011161 se Lll Sv. lm. I. 2: 83 f.

’) Uppland I.
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vatten pá grund af (lessa uppgifter icke kan anses vara i an

märkningsvärd grad lugnt. kan den under Tämmen яиц-(Ша

förklaringsmöjligheten synas ännu svagare. Emellertid má fram

hállas, att тащим-ед mycket УЗЫ kan vara en afledning af ett

gammult namn pä Tämnareân (se ölversìkten afd. Il), ock denna

har i allmänhet ett lugnt lopp (SGU Aa 36: 2).

Växelformerna Tämnaren ock Tämnnern förhâlla sig till

hvarandl'a som t. ex. Snesnaren till Snesaren.

__ Tärnan изгнан? (Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 15. GS 6

O 3l) Osbygarns sn, Länghundra hd Uppl. Trots de manga

svenska sjönamn, sem äro bildade af fägelnamn, säsom Alten,

Anden, Навет, Kräken, Sven, Ufven о. s. v., Ш‘ jag nägot

oviss om huruvida man skall knnna ställa fóreliggande namn till

det bekanta fágelnamnet terna. ‘мех-па hirundo’; detta namn är

dock myeket gammalt, jfr isl. berna.. Sjönamn pá suffixalt

nan, äldre ne, ni, äro nämligen rätt vanliga. Jag erinrnr om

Alsnan, Björknan, Bornan, Bräxnan, Jälnan, Lisnan, (fsv.)

Loöne, папайи, охцап. Men dä en stam tœr- eller hœr- är

mig absolut obekant frän andra наши pä Шпенёк-ад‘. anser jag

det vara säkrast att härleda sjönamnet таты: nr faigelnamnet

terna. ock erinrar för öfrigt om Tärnsjön (GS 2 O 34 Bob.)

samt om hvad som hos Будь Elven. s. 267 yttras om no. älf

namnet Таиланда, vanligen skrifvet Terningaaen.

Tücken индиец (Tök Siön Lottel' c. 1750; Töoken Fernow

s. 8 [1773), GS 2 V 32), läng ock smal sjö i Töcksmarks sn.

Nordmarks hd Vrml.; genom Töeksforsälfven förbunden med

Töeksmarkssjön. Namnet pä socknen, som äfven skall kallas

Tyksmark eller Tyskmark, är naturligtvis шиш af sjönamnet;

Мг Ärtingen (:Ärtemnrk). Det förra skrifves är 1540 Туз

merkel. Samma stam ingär väl i Тука myr (GS 2 O 39

Smâl.) Namnet är möjligen besläktat med de under Taker-n

anförda orden isl. Doka, da. тазе, fsv. thukna 0.5. v. Sjön ё:

dock icke dimmig; vattnet är ovanlìgt klart, sâ att bottnen är

synlig pá 16-20 fots djup (Oederström Vrml. tiskev. nr 2035).

Törn tö4rn 2 (Förelen Letter c. 1750, зависти tryckfel.

äfven швы-дате: â Landtm.cont. karta 1788: Törnen Rogberg

l) Styñie Un.: s. 148.

2) шиш med summa O-ljud som i от.
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о. Ruda s. 209 [то], Wieselgren 2; 701; Töm es з Ö 39),

ganska stor sjö i Vissefjärda o. Lángasjö smal', Konga hd Smâl.

o. S. Möre hd Klm. :Törestor-p, Törsbo jämte танцы. De

båda ь52;й‚г‹1пашпеп visa, att Törnen är en falsk namnform, där

den bestämda artikeln två gånger uppträderl; jfr t. ex. Fränen

:Fräen, Solnen 0. a. Sjön har många uddar ock vikar. Jag anser

som möjligt, att namnet innehåller samma stam som det bekanta

Södertörn, i fsv. tid kallat Tøør (1409 enl. SD NS II). Detta

är antagligen ett isl. таит, hvilken form som bekant förekom

mer i Ynglingatalz. Hum som hälst kan här en betydelse 'udde'

tänkas gemensam for de båda namnen. Ordets etymologi är

mig emellertid obekant. Betydelsen Vore ungefär densamma som

i sjönamnen введет, skar-pen, Tyngeln, Tangen, Udden, Vig

gen, jfr äfven Näsnaren. Den fsv. formen har att dömma af

gárdnamnet Törestorp snarast varit "før-ir.

Ett no. älfnamn Taura. fores af Будь Elven. s. 265 till no.

шип-а. ’gaa og tumle, gaa vild', men kunde äfven tänkas sam

manhänga med vårt sjönamn.

__ Dock må å andra sidan erinras om gårdnamnet Tyresjö

Osterhaninge sn. Sotholms hd Sdmlß, samt de hos RygbElven.

s. 280 anförda no. rattendragsnamnen på Tyr-, där dock stam

men tycks vara Tyrv-, som Bugge auf. st. ställer till isl. туй

'fet Гик-пед’ ock som alltså skulle beteckna sjöar eller åar, hvilka

äro belägna i eller gå genom furuskog.

Выпиши, se Addaren. __

певец, Nedre о. бйе, шкзкеп2 (Ucknern GS О 36),

små sjöar i Oppeby, Horn o. Hycklinge smar, Kinds hd Og. Den

å GS anförda formen saknas enl. uppgift i det talade språket.

Någon värkligt gammal ock upplysande form kan man knappast

hoppas att finna, då fråga är om namn på så obetydliga

1) Dock må anmärkus, att ett Tòrestorp i Объем sn Vg. i fav.

tid hetat Thól'nifltorp (SD NS I).

2) Att här värkligen ett svenskt ortnamn föreligger, synes mig

troligt på grund af G. STOBMS framställning i Ark. 15: 112 f.; se äfven

N. M. Petersen NTfO 2: 71 (1833). En helt annan uppfattning uttalas

af Nor. Uppe-stud. s. 214 f.

3) Forssell Sverige 1571, s. 272.
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vattendrag som dessa. Till râga pá olyekan stár den enda

skriftform jag каппы‘ i strid med den frän пашен erhàllna

nttalsuppgìften. Om den löl-ra har nägot вы“ för sig, ligger

det, i betraktande däraf att ö- ock sjö- eller ält'namn ofta öfver

ensstämmal, пита till hands att sammanställa sjönamnet med fsv.

Wkn (Ulm)2 eller Uknö, nu овцам, i Mälaren, Bond-Arnö sn

Uppl., samt i fsv. тильда]: (SD 4: 492 fr. 1336; Opna- s. arb.s.

432 är väl skritfel; Okna- SD 5: 76 i'r. 1341) Klm. Sanlma stam

tyeks äfven ingâ i fsv. ock sv. sockennamnet Ukna., Шиш skrifvet

Окна‘, N. Tjnsts hd Klm. Jl'r gärdnamnet Uknöglo (GS 4 O36

Klm.), 11511- i det пузе nämnda önamnet Ukn âtel'igän uppträder.

Att n är виткам, är höjt öfver allt мне]. Om n som afled

ning i vattendragsnamn ее afd. II § 15. I frâga om önamnen

erinras onl Eknö (GS 4 O 36), fsv. 'Ekn; samt fsv. A1snö", af

шаге 'A1sn, nu Адена; fsv. Ampnö“, at' äldre ‘Ampn, nu Amnö;

fsv. Arnö, af шаге ‘Ат; fsv. Solnö, at' шаге ‘80111, nu Solnaî

llorr om Stockholm; t'sv. Laghnö", af laldre ‘Laghn; vidare мкл-11,

Tjörn (шаге тыош) o. s. v. Jag vägar ej yttra nâgon he

мата mening om detta antagligen urgamla ortnamns härled

ning. .Kanske kunde man gissa pá sv. dial. fsv. uk (jämte ok)

’ok’, got. juk o. s. v., i hvilket fall hì'lr föreläge ett s. k. jäln

förelsenamn af samma art som t. ex. гашиш, Kedjen, Nyc

keln, Spiken 0. d. Blott i förbìgäende erinras om gr. тётя

’glans’”; jfr sjönamnet Ljusterhöfdan ~ tsv. Liustera. Till 1’ ug

i gr. ůïpc'gw o. s. v. kan man af semasiologiska skäl icke Шика

pä att Юга orden. För öfrigt känner jag ingen indoeur. ord

grupp, till hvilken namnen lämpligeu kunde stiillas.

1) Jfr t. ex. visten (: Viet), Glottrnn (: Glotterön) ock se för

öfrigt under Мыши, Sohlen.

2') SD NS 2: 547 frůn 1414.

3) Stytïc Un.2 s. 281 fràn 1422; dock äfven skrìfvet Ökn(1423).

'1) Olllnämnt tidìgast 1290, se Höjer 2: 340; Ат 1411 Шкив. enl.

Styffe Un.2 s. 186.

5) Stylîe Un.L s. 281. 6) Styife Сп.2 s. 262.

7) I äldre tider säkert отбиты: af vatten; se вошел.

s) Vndst. kl. jul-deb. s. 260.

9) Hör möjligen ватты: med fslav. jug'b `sunnlmvirld, söder’ Ber

neker IF 10: 156; en annali härledning hos Prellwitz Et. wb. (jfr Thumb

IF 14: 344).

10) Se Froehde Bezz. Beitr. 2l: 192.
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Uddell пашен (Негше1111 1808, GS 1 V 31)` Шеи sjö i

Gi'äsmarks sn, Fryksdals hd Vrml.` vid sjön Rottnens norra

ända : Uddheden. Namnet innehâller det i nordiska ol'tnamn

vanliga sv. щи, lSl. oddr m., livilket är grundord till udde,

isl. odde liksom t. ex. isl. rim ’rem’ till rime ’landremsa' (se

Remmen) eller tQng ’täng' till tanga ’landtnnga’ (se Tñngen); jl'r

äfven Skngern, Зим-реп, \'iggen samt äfven Törn. Kanske före

ligger här doek akcentväxling? För öfrigt erinras om de _just

i Vrml. förekommande [тащат (GS__ 1 V 32, 2 V 32).

Ufven möjligen vévenl (GS 4 O 36), mycket liten sjö i

Odensvi sn, S. Tjusts hd Klm. Namnet innehâller snarast

fogelnaninet uf, isl. úfr. Jag erinrair för öfrigt om Ufvasjön

(GS 3 O 38):Ufvahu1t, Ufvanäs Alghnlts sn Smäl. Dessa

gàrdnamn губа näi'mast pá ett саке]: sjönamn, 'Uve. Vidai'e

erinras om Штатив: Ufvan i Ekshärads sn, Àlfdals lid Vrml.,

samt om no. älfnamnet Uva, hvilket Будь NG 14: 169 anser kunna

komma at' fogelnainnet. I {гада от betydelsen mâ jämlöras

sjönamnen Alten, Anden, Навеки, Kráken, Svnn, тёк-пап samt

beträtïande älf'namnet Ufvan om fno. älfnamnen Hauke, Итака,

Tita о. а. Jt`r äf'ven Ugglesjön : Uggletorp (GS 2 O 34).

Павшим, se l'fven.

Uggsjön, Se Ygden. __

Ulframen мни-112111911 (Grau s. 400 [1754], GS 3 O 31),

liten sjö 1 Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml.; nära Djup, Gram,

Stenramen. Om senate leden se Rumen. Första sainmansätt

ningsleden är sv. ult', fsv. шпаг, isl. u_lfr, ty. wolf о. s. v.; se

närmai'e Ulfven. __

UlfSalen ulßvsaglen (GS 2 О 40), liten sjö i Asarums sn,

Bräkne hd Blek. Om lörsta leden se швец, oni den andra

Salen, Upp, “измен.

Ulfven u14ven‘’ (GS 1 V 31), Шеи sjö i Gräsmarks sn,

Fryksdals lid Vrml. Pä grund af пашней à den liredvid liggande

gâl'den Ulfsjön kan man misstänka, att sjönnmnet uppstâtt genom

ellips al' ett 'áldre ‘U1fsjö. Djurnamnet ulf ingâr äfven i sjö

namnet Vristulfven ock i Ulfsjön (пить, Uma-)8, шиш-ц

1) Nnmnets uttal vnr min meddelare fràn orten obekant.

2) Enligt tvà uppgìfter.

a) Gs 2 О 40, 3 О 4o : Ulfvesjomaln, 2 ò 39, 3 ò 39 : Ulfs

mais., 2 ggf, 2 ò 34, 1 v 32 2 ggf:U1fverud.
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(GS 1 V 31, 2 Ö 31), no. Ulven Buskerud Nge, no. älfnamnet

шт (Rygh Elven. s. 285); vidare i sv. sjönamnet Ursten (<- ‘пив

taern). Det af Будь Stud. s. 51 omtalade no. fjordnanmet Шт

har sannolikt en svensk motsvarighet i det sjönamn, som effer

allt att dömmal ingär i fsv. sockennamnet Умы-ум 0351)’,

1111 Ölsremma Vg. Formen Ylisrem (1540) gör emellertid, att

jag under Ölen äf'ven f'ramställt den mera svaga möjligbeten,

att man h'ár har att göra med ett sjönamn Ylir. Frän T_vsk

land erinras om de vanliga fht. namnen тонам, wolaifnpsn,

bvarom se n'ármare Förstem. 2: 1572 f'. För штат erinrar jag

om det utom det grekiska moderlandet vauliga flodnamnet _\Jm;~“.

Af' det likabetydande чаге, fsv. verger, isl. vargr bildade sjii

narnn äro sällsyntare : Vargsjönn (GS 1 V 32 Vrml.). Varg

tjärn4; jfr äfven Чад-вешки: (2 O 36) samt y.-f'sv. gârdnamnet

“гм-выси (Dipl. dalek. 1: 221 f'r. 1513). Föga troligt är, att

ordet ingär i de no. älfnamnen Verga ook 'Vex-gjm om bvilka

se Rygh Elven. ss. 291, 294 f. Att ordet чага uppträder i ort

наши sä ytterst sällan i förbällande till ulf, beror till en del därpâ,

att det Porra bade en utpräglat nedsättande betydelsef', hvilket

däremot icke var f'allet med det senare. Af’ denna anleduiug är

ocksâ _ säsom äfven al' andra förf'attare _[ramhällits _ ulf

nästan uteslutande använt i personnamn. Afven i dngligt tal

undvek man som bekaut ordet varg ook begagnade i stället

j'ámte det vanliga ulf omskrif'ningar säsom grâben o. d.; jfr

Dybeck Sv. vallvisor o. hornlätar V (1846): »Kallar du mig

varg, sà blir jag dig arg (d. v. s. fieutligt stämd mot dig): Att

varg ej uppträder i de enkla vattendragsnamnen, har emellertid

bufvudsakligen sin grund däri, att dessa i allmìinhet- äro äldre

än den tid, dà det gamla ordet varg ’missdädare, tiende’ började

auvändas som djurnamu. Om sjönamnet Ulfven är äldre än

sammansättningen Ulfsjön, böra med afseende pá bildning

ook betydelse f`ör öfrigt jämföras t. ех. Bjuren, Björn, Самец,

1) Se under Ölen. 2) Styíîe Un., s. 109.

3) Fick Bezz. Beitr. 22: 68. Det grek. Ordet iir som bekent ety

mologiskt identiskt med germ. ’nolfa- <- ieu. ’v1q‘os.

4) Gs 1 v 31 Vfmi., 3 ö 31 Vstmi.

i") Jfr de isl. betydelsernn 'tjuf, röfvare, fredlös person (vargr i

veum)’.
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Geten, Hjorten, Igeln, 0xen, Uren. Men intet Var-gen är upp

visat.

Ullen.

1) u141en (Ulnen Hermelin 1808, Cederström Vrml. fìskev.

nr 1581 [jämte Шиш]; Ullen GS 1 V 32) Arvika. sn, Jösse lld

Vrml.

2) (Stora о. Ь111а‚_П11еп GS 1 Ö y31), tvä sjöar i 111611

0. Gustaf Adolfs smar, Álfdals 116 Vrml. : Västra о. Lilla. Uilen,

Ullsjön, Uïlsbärg (vid sjöarna belägna gärdar). Stora [Шеи

tycks vanligen benììmnas Storullen, »Stor-u1», i äldre tid ät'ven

Багетная, Lilla Ullen kallas Lillullen, 111161111». I nordväst är

sjön Уди-шипел belägen.

Ой vi nu skola söka att bestärnrna dessa sjönamns 111111136

1111151, 11а vi f`órst att tillse, hvilka vattendragsnamn für öfrigt

böra ìndragas i diskussionen. De äro följande: Ullvätterni

. Vrml., Stora о. Lilln_U11vattnet (GS 2 V 32) Ostervallskogs sn

Vrml., Untjäm (1 О 31 Vrml.), mmärden, vak af Mälareu,

hvzlrom mera. nedan, Ullerörsälfven (fsv. 111 ашрпе Wllœrarh

SD 1: 605 [1282]), jämte Tingvallaälfven fsv. namn pá Klar

älfven : Ullerud, fsv. Ullœro, hvilka ваши äfvenledes nedan

afhandlas, fno. älfnamnet ЕЩЁ’, fsv. sockennamnet Wllœsio, nu

Ullasjö, Kinds hd Vg. (SD 3: 158), hvilket ursprungligen varìt

ett sjönamn, som bul'ì'fs af nägon bland de vid Ullasjö by belììgna

smäsjöarna, knappast d_'a'remot fsv._(i) W1œ1fwe3, nu плаща

eller Ullälfven, gâl'd i Ortomta sn 0g.

Ош Vl nu utgä frän шпицы-11, anser jag det гага säkel't,

att i detta sjönamn Fóreligger gudananmet U11, fsv. Ulder, isl.

Ullr, detta pâ grund dämf att i närheten en sjö Frövättern är ‚

belägen. Men Ullvättern är etymologiskt att sammanhälla med

Ullvattnet.

Nu пап-1111151 nágra ord om det för nss viktign sockennamnet

Ullerud. Detta skl'ifves ì VGL 1 VK {преет öö“, âr 1347

Vllœrß SD 5: 662, ät' 1440 Nidhra, Öñ'ra. Wllaröñ. Det lider

l) Det» första namnet 111- dock pá grund af formen Ulnen hos

Ншшвыы att betrakta som osäkert.

2) Rygh NG `3: 188, Elven. s. 285.

3) SD NS 2: 860 frůu 1414. Detta namn hör kanske till got.

wulan 'ajuda' (se denna art., slutet).

4) Schlyt. VGL, jfr Reg. 5) StyEe Пп..1 s. 149.
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intet tvifvel. att icke detta namn ursprungligen tillkom den визга

ö, som bildas af Klarälfveu ook sjön Lusten ook vid hvilken

Ned1-e Ullcruds kyrka är belägen. Namnet [Шаг a kan mycket

väl betyda ’(guden) Ulis б". Jag anser denna lïìrmodau upp~

höjd till visshet genom befintlìgheten of fno. Ullarey, nu тщета

Skjeberg Nge` hvìlket namn nutagligen ursprungligen beteck~

nade hela den västligaste halfön i pastoratet, där nu [Шею

socken ligger, ock som af О. Rygh hos Munch о. Kjser Norrone

gude- og heltesagn s. 205 härledes frán gudanamnet Ш]. Vidare

erinras om Иву‘. Oodensöö, ö i Segerstads sn Vrml. (1500)?, no.

одно, l'no. Óöinsey”, de шага hvarandra belägna no. Thor-seen

осн Nemen (Njaröey)‘ i S. Trondhjems amt, vidare Frösöö

(1429)5 i Storsjön Jtl., nu Frösön (: Frö), mänga andrai att Гёт—

tiga. Jag l`o'redrager denna hìii'lcdniug framför en anuuu, som

ook kunde vara tänkbar, uämligen att önamnet vore bildat af

en annars icke uppvisad bcnämning pá Klaräll'ven: ’U11 = fno.

älfnamnct U11; Мг Bolmsö : Bolmen, Hallnrsö : Hallaren,

Hä1gö:Hä1ga.sjön, Ifveö : ’Ive (nu Ifvösjön) о. s. v. I detta sam

manlmng mä framhällas, att det ofvan anl'örda »in nmpne Ullœr

erh» (1282) säkerligen icke iuuehäller ett själfstìíndigt namn pá

ält'veu, utau Плавни-11 hör här snarast uppfattas som en genitivform

af det nämnda [швы-в, nlltsâ som uppkommet u1' ett 'U11œro(i`)ar

self l. ау]. I detta sockennamn, Ты‘. Ullœm, ha vi выпада

gudanamnet U11 uppvisat.

Om vi nu dììrcfter öl'vergä till sjönamnet Циан, framställer

sig den {гав-аи, om frän {шпаг häll nägot fall 'air каш, där ett

gudanumu uppträder i svenska osammausatta sjöunmu. Jag

erinrar dä om hvad som ofvau yttrats om sjöuamnen Allgunnen,

Toren ock Tynn. Det sistnämnda torde dock höra betraktas

som gauska osäkert; emellertid tala de _ betraktade tillsam

1) Sá äfven Lundgr. Зри-МЫ. int. s. 72. Pàfallande är visscrligcn

den i VGL förekommnnde skrifningen med Í); dock kan den icke гага

etymologien om intet, dá här ватты grammatisk växling är шиит. Jfr

den äfvenledes шалавы: inkorrekta skrifningen Virmilskogher för ‘782

mil- (se Пишет).

2) Vadst. kl. jordeb. s. 214.

4) Munch o. Kjœr Gude- og heltcsagn s. 218.

3) Munch о. Kjœr Gude- og hcltesagn s. 205.

5) Шубе Un.2 s. 379.
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mans — onekligen för den uppfattningen, att de bildats af

gamla gudanamn. Hvad slutligen de öfriga mindre sjöarna ock

tjärnen beträffar, som bära med stammen Ull- begynnande namn.

erinrar jag särskilt om STEENSTRUPS under душен citerade upp

gift, att det hufvudsakligen är småsjöar som bära gudanamn.

Emellertid är den här föreslagna tolkningen af sjönamnet

Ullen icke utan sina svaga punkter. STEENSTRUP har isitt

ofvan berörda arbete med styrka framhållit, att älfvar eller

floder icke erhållit namn af mytisk innebörd. Skulle detta på

stående vara riktigt, kan icke det fno. älfnamnet U11 samman

hållas med våra sjönamn; men det torde å andra sidan kunna anses

ometodiskt att skilja dem åt, så mycket mer som de värmländ

ska ock norska vattendragsnamuen annars erbjuda synnerligen

stora öfverensstämmelser. Ehuru jag alltså icke bestämt vågar

förneka riktigheten af STEENsTRUPs teori, tillåter jag mig uttala

mina tvifvel på dess hållbarhet. Rent a priori sett förstår man

icke någon anledning till en dylik ditferens, ock hvad man

känner från andra håll talar direkt mot att en sådan existerat.

Så betviflar jag t. ex. icke, att выведи, Halgaån betyder 'den

heliga än”. Om nu emellertid de nämnda sjönamnen värk

ligen hafva sin grund i gudanamnet U11, må framhållas, att de

flästa dylika namn uppträda i Värmland. Därmed torde jäm

föras förhållandet med gudanamnet Tyr, som i sjönamnen har

sitt hufvudsakliga stamhåll i Närke.

För den händelse att шиш-деп, en vik af Mälaren', anses

böra till sin härledning skiljas från öfriga namn på U11, vill

jag till ledning för bestämmande af dess etymologi nämna, att

den har ett rent ock klart vatten, hvars färg skarpt sticker af

mot Mälarens grumliga böljorï'.

För ett eller annat af de anförda namnen särskilt fsv. U1

œ1v-, tänker man snarast på. släktskap med fht. чтит sjuda,

koka' i afljudstörhållande med isl. valla ‘кока’, fht. клапан

’sprudelu’, ags. wylm, fht. шиш o. s. v. _

Ullvâttern ulsvätgtern eller (efter det i trakten gängse ut

talet) ulßvetgtern (ülvètan) (Ullvettern, -w-, Ull-Wettern Lotter

1) л: замы; Upl. в. 226 [1741].

2) Jfr Törnebohrn SGU Aa 8: 12, Gumœlius o. Paykull auf. arb.

16: Sv. Глядят. XX. I. 43
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r. 1750, Fel-now s. 14 [1773], Gs 2 Ö 212: Ulfwettern ligni шаге h(lskr.‘), stol sjö l Bjurtjärns sn, Knrlskoga bärgsl.

Vrml. :Ullvätterm Ullvätteretorp; пата sjöarlla Alk, Frö,

Öjevättern. Gârden Ullvättern skrifves är 1590 [штанах-113,

âr 1612 Vlewättherns; Ullvätterstorp âr 1590 Ullvetteretorpß,

1613 Чистейшая-р‘. Pä gl'und af den llärliggande Frövättern

äl' det sannolikt, att föl'sta leden är gudananmet Ull~"; se ut

forligare under спец. Gärdnamnsformerna pá Ull- туда suarast pá

genitivformen af detta ord U11a.(r). Senate leden 'air _ trots

det i пашен gììngse uttalet med e — säkerligen identiskt med

sjönamnet Ищет ook betyder вшивая. ’vattnet' (se närmare

Митинги).

Ulmen (Lex. 5: 318) Odensjö su, Sunnerbo lld Sn1âl..ärctt

af de nlänga tryckfel (hät för Unnen), hvaraf det eiterade arlletet

vìmlnr, särskilt dâ frâga 311‘ 0111 sjönamn; vid sìdan nämnes

Bolmen.

Ulnen, se Гнев. __ 

Unull, Öfre о. Nedre, издан? (GS 5 O 33), туй smâ sjöari

Lästringe sn, Rönö hd Sdml. : Unovik. Namnet hör säkerligen

till ватта rot som isl. una ’vara nöjd, trifvas', got. (un)wunands

o. s. v. Jfr fno. gärdnamnet Uneimr, no. Unum, hvilket Rygh

NG 3: 238 anser kunna stâ i förbindelse med nìinlnda ord, samt

(?) fsv. ortnamnet Пиве (SD 3: 84 fr. 1312). Nägou kunde äfven

шика pá det i Helg. Hund. l forekommzlnde i Unavágum, men

detta namn hör utan tvifvel betraktas som allegol'iskt'ï. Ej häller

hör det isl. bäcknamnet Unullíakr hit, det äl' nämligen enl.

Kälund Hist-top. beskr. 2: 238 sannolikt identiskt med namnet

Unala'ekr à den bäck, soul lltgjorde sydgränsen för Une den

danskes landnam.

Möjligen föreligger i vàrt sjönamn en konkretare hetydelse

’skön, strälande’ l. dyl.; jfr de rothesläktade fsax. vanum, lat.

1) Enl. uppgift nf docenten G. KALLSTENIUS.

2) Norusk. ark. 2: 443 (möjl. normalieerat).

3) Котик. ark. 2: 688. ‘) Nornsk. ark. 2: 692.

5) Jfr Lundgr. Spràkl. int. s. 69, Hednisk tro s. 12. Af ortnnmll.

(liir пашней säkert ingilr, mil särskilt `fsv. Ullawi, nsv. U11a. [Шей

frßmhâllas.

6) Jfr frân ватта (likt de analogt uppkomna Мамаши, Freka~

steinn, LogafjQll, Brantley, Stafnsnes; se närmare Bugge Наде-(1131.

s. 124.
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Q

venus o. s. v. (se пиетет). För öfrigt hänvisas i frâga om be

tydelsen till Lusten.

Unden.

1) un4den, af allmogen шпат ›йёш (Unnen General Land

kort öfv. Vg. 0. 1688, Lindskog 4: 116 [1814]; Unden Tuneld

s. 170 [1741], Lotter о. 1750, Hermelin 1807, GS 2 O 34), myc

ket stor sjö i Undenäs, Tivedens m. il. s:nar, Vadsho hd Vg.

: Undenäs, Undenäsbotten, Undevi. Sjönamnsstammens fsv.

form visar oss det gamla namnet à Undenäs socken : Wndede

(SD 5: 587 fr. 1346), Vndadhes вони (SD NS 1: 685 fr. 1407)

о. s. v.

2) i sammansättningarna Ãsunden samt ‘Вёл-р, ‘Kol, ‘ИШЬ,`

Linunden m. fl. д

Hit höra for öfrigt sjönamnen Unnen (med ako. 2), Undsjön

(GS 3 O 34 : Und, Undstorp), hvilket senare наши är särskilt

viktigt, därför att det pá grund af gârdnamnet Und visar sig

vara sammansatt med ett enkelt sjönamn, som тёще anses vara

identiskt med Unden (jfr А; at' fsv. sjönamnet ‘Agh, nu Ág

sjön Dalarna, med samma betydelse; se Цен); vidare de llos

Будь NG 3: 278 anförda no. sjönamnen pä -unden, fno. -undr,

t. ex. Vermundr, fno. älfnamnet Undl, Snorra-Eddans Uör.

Dessa namn höra till isl. unnr, дев. йб, fht. шипа f. ’bölja’2.

Med afseende pâ. betydelsentvecklingen ’bölja, väg ~ vatten, sjö’

kunne. jämföras sv. sjö, där ша betydelserna uppträdaß, no.

vaag, som äfven förekommer som sjönamn". Ifräga om be

tydelsen Жанне‘, sjön’ jfr för öfrigt t. ex. under Миш, Lugga

ren, Maren, Наши 00k Vättern. _ Sjönamnet Unden uttalas

nu med akc. 1. Att dömma af soekennamnet Undedhe har

dock den fsv. formen snarast lytt ‘Unde, ej ‘спаек, ock är sá

lunda identisk med den, som mäste lörutsättas för sjönamnet

Unnen. Jfr Färgen 1, som nu uttalas med ako. 1, men utgär

frän ett ä. 'Fœrghe (z Fœrgharydh).

1) Rygb NG 3: 373.

2) Att lat. unda med Кию]: Yärkligen bör direkt sammanställas

med desea ord, torde icke fà anses ofgjort; jfr t. ex. Uhlenbeck IF

13: 215. Se äfven Hellqu. Etymolog. bewerk. s. 1X ock där citerad

litterntur.

з) Jfr Vendell PPm. s. 330.

‘) Rygh NG 2: 99. Л: Vůngaren.
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о

Uggen ug4gen (mmm) (Grau s. 491 [1754], Hermelin 1801.

GS 3 О 30) Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml. : Ungsbo.

En sjö [швец ñnnes__äfven i Buskerud Nge. Jag erinrar äfveu

om Ungsjön (GS 4 О 33 Sdml.). Uttal ock gârdnamn visa hän

pä ett f'sv. 'Unger'. Ош namnet hör till adj. unger, vet jag ej,

hur man hal' att Шика sig betydelsen; jfr emellertid sjönamnen

Nyen, Nylingen samt det isl. шутка älfnnmnet Gçmul (fem.

till gamall ’gammal’).

Unnen.

1) unsnen2 (Arrllenìus Dissert. de Smol. s. 43 [1719], Lotter

ç_. 1750, НозЬецгЬГ о. Ruda s. 444 [1770], Hermelin 1809, GS 1

О 38), rätt betydlig sjö i Unnaryds sn, Västbo hd Smàl. Unna

ryd skrefs âr 1337 Wndarydh (SD 4: 565). Detta namu är bildat

af sjönamuet ’Undo som Fœrgarydh :'Fœrghe (se Färgen). Det

är ìdentiskt med Unden ook betyder ’vattnet, sjön'. Jfr (den i

närheteu belägna) Jällunneu. v

2) Se Unden 1. i

Uppdämpen, om пище: se nedau (GS 1 Ó 31) Rämens su,

Filìpstads bärgsl. Vrml. Jag har icke el'hällit nâgon uppgift

om пишет; men tager för гит, att allmogens uttal är 0pp-,

icke Upp-1. Dock har jag placerat artikelu pá u, emedan den

enda form, jag känner af namnet, sä. stnfvas. Зеваю leden är

att sammanhälla med gârdnamnet Dämpen (GS 4 О 33 Sdml.)

ook hör sannolikt tillsammans med no. daamp ock domp m.

ЧЁЪИЦЦрЦШЁ7 hâl i jorden'; jfr llolpan, Holpen о. s. v. Första

leden innehäller adv. up?, opp, fsv. up, op; 511- sjönamnen Upp

надев, Uppsjön (GS 2 О 37, 1 V 32), Upptjärn (1 V 31)` fno.

Uppsioî, nu Oppsjön Hällesjö sn Jmtlß, vìdare Opplunnen,

Opplàngen, Oppàsen. Advììrbet har i ortnamn betydelsen ’högt

líggande’; se OppIunuen. Jag erinrar t. ex. om Шве: af gärden

Uppàkra Vallsjö sn, Västra hd SmäL. samt af kyrkan i Upp

дли-в sn, Ваш hd Skä., är 1444 skrifvet оравший

Upplllllden, Se Oppluunen.

Uppsßlen upßpsaflen ellel' opspsaflenœ).

1) (GS 1 V 375), liten sjö i Seglol'a su. Marks hd Vg.

1) Л:- 0pplnnnen. 2) NGL 2: 491 fr. о. 1273.

а) NGL V. 2: 830. ‘) Styffe Un.: в. 58.

5) Namuet skrifves där Орт
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2) (es 4 ö 351), lires sjö l Ulm.. 511, N. ‘щит hd Klm.

: Uppsalebo.

Om förra leden se l'ppdämpen, om den senate Salen. Ji'r

för öl'l'igt ortnamnet Uppsala, fsv. Правда, samt det vanliga no.

gärdnamnet Upsal, fno. Uppsalir”.

Uppiisen, Se Oppäsen, 0ppìlsen.

Uren usr-en", af den älsta generationen bland traktens all

lnoge uttalat usergn eller uirn (Sudermanl. [Капа] 1625, Tham

Nyk. s. 16, GS 4 O 33, SGU Aa 24: 78), lângstrïlckt sjö i Fol-sa

sn, Villättinge hd Sdml. Sjönamnet ì'lr doek belagt betydligt

tidigal'e än 1625, nämligen säsom ingäende i fsv. gârdnamnet

Ursnœs (SRP nr 1617 frân 1381). Detta visar han pá en en

stal'vig sjönamnsform Ur. Namnet innehäller det gamla nor

diska ordet ür = ags. fllt. ûr 'umile'. Med afseendc pá bild

ning ook betydelse Шиша jämföras sjönamnen Bjuren, Björn,

самец, Geten, Hjorten, Oxen, Ulfven. Däremot visar den nu

varande nttalsformen tillbaka pá ett fsv. Üre, hvilket —— om

formen är gammal — vore en n-stamsutvidgning af ür, af ватта,

art som fsv. ‘заве 'gässjön' (se Gäsen), 'Ä1pte'svansjön'(se

Ältan) o. s. v. Emellertid torde det vara tryggast att. llälla sig

till gârdnamnets vittnesbörd. Fsv. 'Ür är alltsä ett slags ‘дёш

förelsenamn', som hos ett nomadfolk myeket vill kan ha ирр

kommit, áfven om uroxar aldrig Íörekommit i Södermanland;

som nedan omtalas, ha lemningar af detta djur icke anträñ'ats

högre upp 'án i Ostergötland. __

Зашла; ord upptl'äder antagligen i Urasjön (GS 3 O 38)

: Пицца, Alghnlts sn Smäl.; härl'ör talar, att den hredvid lig

gande sjön kallas Kiasjön: Kianäs : fsv. kill, sv. kids. Vidare

förekommer kanske ватта 0rd i Ursjön (GS 1 V 38 Hall).

Blot att det skulle ingä i Ursjön (GS 3 О 32 Vstml.) ock Ur

sen Затеяв SI] Dal. (< Пни?) шаг i nägon mân, att man af

uroxen ej l'unnit lemningar högre upp än i Ostergötland". I de

 

l) Катает; skrifves där som andra dylìka namn Up.

2) Л: Rygh NG 1: 138 ш. 11. st.

a) Se Kedjen (slutet).

‘) Lönnberg i Uppl. 1: 125. Jag utgàr dâ пиши-Идти ŕn'm

den uppfattningen, att Ursjön впитав‘. betytt ’sjö, vid hvars stränder

агат llppehálla. sig’ l. dyl. Emellertid kan ett Ursjön rnycket И“ vara

utbildat nf ett jälnförelsensrnn 'Ul'. 
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tvâ senare namnen har man kanske att söka isl. r11-ö о. 5. v.

’stenmark’, hvarom se under Oren. Säkei't hit torde däreinot

sockennamnet Uràsa Konga hd Sinâl. höra; det skrifves under

medeltiden Urasa.. Af sockennamnet Urshult Smál. känner `1:11;

inga gamla former, det synes ej ha varit omnämnt under medel

tiden. Emellertid bör det antagligen ocksâ sammanhällas med

här anlörda, med djnrnamnet ur sammansatta ortnamn. Jfr al

andra namn pá -hult, däri djurnamn ingä, de af Hellqu. Ark.

17: 72 uppräknade. Det motsvarande fht. ûro ingär i lied-ock

ortnnmnct Uraha samt i ortnamnen Urbah, nu Auerbach, ock

Urbruoh (se Förstem. 2: 1442 f.). _ Sjönamuet Uren är s'áker

ligen myeket ватта“; dock erinrar jag därom, att :iinnu Adam

at' Bremen (1f 1077) omnämner uroxen som förekommande i Skan

dinavien, där enligt hans uppgift fängats tvâl slags vildoxar

›111'1› 00k ›1)11Ьа11›.

А111 annat än sannolikt anser jug det vara, att namnet bör

sammanhällas med det nord. ordet ür ’duggrägn’ (i _v_-ns1'. blotti

uttr. ’i ui' ock skurf), som äi' nära besläktat med lit. júrés ock

júrios ’haf, i slit Ostersjön; »hañ`»’, Júra billod till Memell, gr.

oůgov 0.5. v.2. Sjönamnet skulle emellertid i sà fall snnrast

betyda ’vattnet, sjön’ (jfr Unden о. 5. v.); men som sagt bör

denna härledning snarnst at'visas.

Ursten u3rste2n (»u2§[em med _ o_m jag fatt/at uppgiften

rätt _ lângt u ock e; Ursten GS 3 O 30; skrifves stundom

Usten enl. lektor E. BnATE), liten sjö i Norbärgs sn о. bärgsl.

Vstml. Detta namn är utan tvifvel att, säsom lektor Вмтв

skriftligen föreslagit, tolka som ett gammalt ‘Нив-1113111, sam

niansatt med djurnamnet ulf, hvarom se Ulfven, samt den obrntna

form nf det gamln nord. ordet tjärn, som 1113111- 1 fsv. выгра

terna., nu Djupkärra, likaledes i Norbärgs sn (: Djupen 5) samt

i Trantern (se d. о.) ock газеты-п. Det no. älfnamnet Паш ì

Hallingdnlen3 torde alltsä ej vara beslâìktat.

USken us‘ken (úskan) eller enl. annan uppgìft maskeni

(NO__hrborg Beskr. öfv. Lindesb. s. 39 [1761], Hermelin 1803, GS

2 O 32, 31) Lindes sn, Lindesbärgs bärgsl. Vstml. : паке

1) vGrienberger РВВ 21: 209 f.

а) 0111 denna ordgrupp se närinare Persson Wz. s. 86, Fick`

2: 271.

ß) sygh Thj. vss 1891, в. 234.



XX. 1 Пиши—Евреи. 681

boda, Öskebohyttan, Öskevik (vid en nâirbelìigen 536). Sjön 211

3,4 mil lâng samt bar stora täcka bolmar ock leende stränder.

hvarför den ook beteeknats som »Europas vackraste insjöal. Den

förstnämnda gärden skrifves i 1539 ärs skattelängd Uske- l.

Öskabodai', 1571 0. 1591 Uskabodaa. Öskebohyttan kallas

âr 1587 Óskebohytte4, Öskevik skrifves âr 1567 Öskiovikö,

1587 оттиска I den cìterade handlingen frân 1587 är Ó

tydligen teeken för ö-ljud; jfr Nóige ’nöje’. I Norask. ark. 3: 3

uttalar Jon. Jonsnssonv den meningen, att i de i trnkten före

kommande uamneu pá -boda nybyggarens namn ingâr som första

sammansättningsled. Detta är utan tvifvel fallet med ätskilliga

af dem; men säkerligen icke med Uskeboda. Här föreligger

i stället ett af de synnerligen talrika namnen pä -boda, där

forsta leden är ett sjönamn (se öf'versikten, af'd. IlI). Växlingen at'

u- ock ö-former anser jag bero diirpä, att jämte sjönamnsstammen

Usk- fnnnits ett :if denua aflett änamn теша —› manier; jf'r

de fn0.älf`nau1neu Fylja., Geröa, Glóöa, Gry'ta, Буза, Senda

o. s. v. Hvad detta namn betytt, torde nnmera icke vara lìitt

att finna ut. Det hör väl sammanhällns med den fno. ¿lfnamns

stammen Usk-, Osk, bvilken Внеси 1105 Rygb Elven. s. 340 f.

anser kunna. f'öras till ósk ’önskan' : ‘Óska kunde enligt honom

betraktas som den älf, (161- sä mycken fisk finns, som man önskar

sig, eller (med tanke pä. 110. husketein, af òsksteinn ’trollstaf’)

den älf 11111- öfvernaturliga väsen drifva trolldom. __

Säkerligen hör namnet icke, säsom V. E. Oman Nerikes

alleh. 1899, nr 89 antager, till en »n.llmäneuropeisk» stam isk,

ask, usk ’vatten7’.

Uspen us1pen 8 1. enligt annan uppgif't назрел? (Uspen Lex.

6: 111; Uspensjön GS 1 V 36), vacker sjö i Skallsjö su, V'áttle

hd Vg. Pà uägon gammal stam usp- är ej att t'zinka. Med

1) Sv. Dagbl. 1904, nr 200, s. 2.

2) Norask. ark. 3: 3; â detta ställe dock möjligen normaliserat.

3) Forssell Sverige 1571, s. 84, Norask. ark. 1: 552.

‘.) Noi-ask. ark.' З: 443. 5) Sv. riksdagsakter II. 1: 157.

6) 'Gskia : Öskiovik : Usken = ‘Ею-11111: Hyrkiotorp : Borken;

jfr fsv. älfnamnet Ryskia (i Ryskiomadhum) : Rusken.

‘) 0111 iriska иное (stam 'ut-slp) se Fick4 2: 269.

s) Uppgiŕt om ako. 1 har jeg mottagit fran “ё olika hàll. bl. a.

af en i socknen uppvuxen allinogoman.
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tanke pá namnet U(r)sten (<- Ulfstärn) ofvan ligger det nära

till hands att ät'ven här se en sammansättning ock hälst. _ sà

som jag hört prof. LIDÉN framkasta _ med djurnamnet ulf

(se Шпон). Ytterligare ledning tror jag lemnas af namnetâ

det vid sjön belägnn Högsboholm (sä uttalat äfven afallmogen).

Skulle icke häl' каппа föreligga en ombildning af ett obegripet

Uspoholm at' 'U1fsbo, hvilket snarast utginge frän ett ‘01151001

ten, jfl' nsv. Spa(de)bo af fsv. Spaöœbon ‹— botn, hvaroni se

utföl'ligare under Fillbon. Om sjön hetat Ulfsbotten, hvilket jag

anser sannolikast, har detta blifvit U(1f)sbon (Uspon) säsom

Tibotn blìfvit Tibon, ock denna. form hul' pá grund af akceut

förskjutningen eller 1 analogi med andra sjönamn öfvergâtt till

Uspen. Jfr TorSknbOtten, Vassbotten.

Namnet stär alldeles enstaka, ock man bör 6111-1111- icke bär

söka nägon afsides liggande etymologì; f`ór ем dylikt tillv'ziga

gäende val'nal' 1 öfrigt den härledniug, som ofvan framst'zìlles

af det vid första ögonkastet lika obegripliga Ursten.

Паши, se Ursten.

Utlàngen.

1) ußtlog2gen (Hermelin 1818, GS 4 Ö 37), läng oel; smal

sjö i Hjorteds rn. 11. amar, S. Tjusts hd Klm.

2) (Hermelin 1818) i ватта 511; se Ytlůugen.

Ош senare leden se Längen. Adv. ut har 1 äldre ortrmmn

betydelsen at' nâgot söderut eller шпаге ned belâiget, t. ex. Ut

kumlal. I föreliggande fall syftar namnet säkerligen därpä.

att bäda sjöarna äro belägna pá socknens utkanter eller gränserf.

Jfr Yttern samt _ med motsatt betydelse _ Uppdämpen.

рву. 'Utrygger är ett sjönamn, som jug anser mig med

full säkerhet kunna uppkonstl'uera. pä grund af de iValdemar

II:s jordebok frůn Tönnersjö hd Hall. anförda namneu utrugs

nœs ock utrugs kiœldœß. Namnet innehäller det sv. adj. otrygg,

hvars no. motsvarighet ingâr i no. Utrygsvandet Buskerud Еде.

Jfr med топчет betydelse de under Tryen aufm-da Tryggtjärn

(GS 1 V 33 Vrml.), fev. Thrygga ana. Jtl. (1412). Med nfse`

1) Se K. H. Karlsson Sv. forium-för. tidskr. 10: 41.

2) Jfr t. ох. isi. uebúö, meng, 111311161- (t. ох. i штаты), 111

mQrk, шоу 0. d.

3) Se Schlyt. VGL s. 591.
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ende pä betydelsen af ‘Пи-уедет Шиша jämfóras lllern, Шиш,

Pnrsen ock d'z'u'under omtalade наши. ._

Utterkalfven utßterkalfven (GS 5 О 32), Щеп sjö i Salems

ook Grödinge sanar, Svartlösa hd Sdml.; vid norra ändan af sjön

Uttran; se för öfl'igt Kalfven 24.

Uttern, Se Уши-п.

Uttran utßran2. ._

1) (Hermelin 1802, GS 5 О 33, 32) Salems ock Grödinge

smal', Svartlösa hd Sdml. : Uttringe; af somliga капай Uttringe

sjön. Namnen äro viktiga därför, att de visa oss, hurusom de

опа mycket svärförklarliga gärdnalnnen pä -inge ock -unge

stundom Каппа vara afledda af sjönamn, hvarvid suffixet -ing

l. -ung visar sig uteslutande tilllxöra gärdnalnnet. Möjligen har

man att som mellanled тапка sig ett släktnamn eller »klan

паша» Utrungar, ’männen t'rân sjön Uttrans stränder". Utt

ringe skrifves âr 1362 i Utrungum (SRP nl’ 561), 1480 Yt

rynge”, äl' 1538 Utrìngea. För öfrigt växla skrìfningar med

u ook y, hvilken växling möjligen beror pà suffixafljudet -ing

ock ung. Analoga fall, (Шт gärdnamn medelst samma. айва

ning bildats af vattendragsnamn, иго t. ex. Гну. Lœstrunge :

Lästern, DSV. Valinge : fSV. 'Vale (Se Villingen); Se Hellqll.

Ortn. pá -inge s. 244 f. Pä samma ваш uppkomna äro t. ex.

de ty. ortnanmen Bodungen vid finden Bode, Madelungen vid

Medel, Tyrungen vid туга".

2)__(Uttran Hermelin 1802, Tham Sthlm s. 192; Псы-анаши

GS 5 О 31) Närtuna sn, Länghundra hd Uppl.

Enl. Tibell auf. arb. skulle den námnda gârden Uttringe ha

вы паша pá grund af dess läge pá yttersta gränsen at' Salems

socken. Det är emellertid tydligt att, säsom ofvan antagits,

Uttringe är en añednìng af Шпиц, sà mycket mer som detta

sjönamn ät'ven ä. annat Ställe uppträder. Detta är oblik kasus

af ett Гм‘. ‘Utre, ‘Otre, hvilket innehällel' djurnamnet utter, fsv.

uter, oter, isl. otr ook выпада pâ modernt sprůk kan тег

l) Se närmare Hellqn. Ortnan'm pä -inge s. 246.

2) Enl. handling anförd af Wilhelmina af Tibell Uttringe о. Rön

ninge s. 9.

3) Еп1. handling i auf. arb. s. 12.

") Se Förstem. 2: 836.
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дате _ined Шиш-33611’. Jfr Шнек-езда‘, Осип-536115’, Unergöl

(GS 3 О 38), no. сметают”, vìdare gärdnamnen Ottersio

(1410 enl. SD NS П) Jtl. ock шил-шок (1636)4 ‘ИШЬ. fbt.

Otel-aha, ty. Otterbach5 о. s. v. Med afseende pá :1n-formen

erìm'as ош t. ex. sjönamnen Апатия, Kornan, Kumlan, пикап,

Ältan. этим det sistnämnda bör märkas, alldeustund det äfven

iuneháller ett (Наташи, nämligen isl. elptr ’svan’ ock выпада

betyder »svausjön». — Ordet utter är som bekant identiskt med

gr. 6390; `vattenorm’, sskr. udn-ás ’krabba; utter’ ook är aflett af

ett 0rd motsvarande gr. öâmp ’vatten’. Det [inns iugen anled

ning att söka sjönamnets liärledning direkt i detta sistnámnda

ook likbetydande besläktade ord, trots att en sädan betydelse är

гам vanlig i vära sjönamn (se närmast Чипы-ц).

Vadjungen vadßjuglgen (Fernow s. 10 [1773], GS 1 V 31),

láng ock smal sjö i Лап-{1511038 sn, Nordmarks hd Vrml. : Vad

jungsed, й: 1571 skrifvet хит/шпицев“, liksom äfveu hos Fer

now s. 841. Detta gäl'dnamn förhäller sig till Vadjungen liksom

t. ex. Bänkesed till Ränken. Det kan svärligen vara. detsamma

som Тег. viidhungxedhe Vrml. (SRP nr 1889), med пупке: det

sammanställtsï. Skulle sà emellel'tid vara i'allet, har sjöni

шаге 11d lletat ‘Vipunger (x: adj. viper, se vien), hvilket sedan

öfvergätt till Viunger samt med ett hiatusfyllande j till ‘Шип

ger, som sâ ombildats till ‘шпицы. Denna ombilduing mâste

pá grund af formen Wadjungse antagas ha ägt rum {Зайдите

'2in 1571.

Är emellertid formen med a ursprunglig, nägot som synes

mig sannolikast, har man att antaga sammausättniug med sv.

часа, 181. vaö n., hvilket synnerligeu Q_fta uppträder i поп-(113118

ortnamn. Jfr t. ex. Vadasjön (GS 5 О 31 Прр1.) ock se ‘шел;

ät'ven má erinl'as om det шутка änamnet Vaögelmir (Sigan

байт. Fafn. Qnuur). Det at' Будь NG 15: 208 ansatta 11101111

namnet 'Vaöa är säkerligen äfven besläktat; men detta. är enligt

1)Gs1039,4033.

2) GS 1 v 38 : otter-ajo, 1 v 37 2 ggr, 2 Ó 34.Il

3) Rygh NG 3: 339. 4) Богинь. ark. 2: 753.

â) Египет. 2: 1111. в) Forssell Sv. 1571, в. 109.

7) Jfr SRP reg., Lundgr. Personn. pô. -ing s. 16.
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min mening icke atlett af shst. vaö, utan en bildning af värbet

vaöa. eller, om man sà vill, den däri ingäende värbalroten, af

summa art som no. bäcknamnet Заика. till витка ook fsv.

(fno.) älfnamnet ‘Тиха, till vaxa (зе Vìlxaren).

Зените leden i Vadjungen anser'jag innehälla en 111015111

righet till det vanliga no. sjönamnet Öjungen, hvars begynnande

Vokal i sammansättningen synkoperats. Detta innehäller fno.

ey, sv. ö (se nìirmare Öjnren). En mycket nära släkting тускн—

att dömma af formen Öingshyttan, nu Yngshyttan_ föreliggai

Yngen 2, at“ шаге ’Öingem Sjön Vadjungen ser ätminstoue pä

knrtan icke örik ut, men vi skola nedan se, att det ofte. behöt's

blott en endar ö, Por att sjön skall kunna fá ett namn med be

tydelsen 'ösjön’.

Med senare leden i sjönamnet Alljungen har пашней 8.118

ìntet att skatfa.

Vaglarna vìil vnßglarniil (Vaglarna. GS 2 V 33; Vaglanna

sjön Lex. 5: 299) Näsinge su, Vättle hd Boh. Sjön är läng ock

jämnsmal med fiera armar. Namnet är antagligeu plur. at' sv.

(dial.) vagel l. vagle ш. ‘stäng` стишке, hönspinne’, fsv. vaghle,

isl. vagl l. vagle ’tvärbjälke’1. I fräga om hetydelse kunna

bland mânga jämföras Bjälken, Gändeln, Snesaren, Sperren,

 

1) Jug tilläter mig här nàgra nnmärkningar om della ords härled

ning. Vanligen snrnmanställes det mcd atläggen uf den bekanta ieu.

Ухта-11, hvaraf t. ex. lat. veho. Dà man emellertid vet, huru ofta ord

med hetydelsen ’stáng, stake o. d.’ miste ñterförns p11 rötter, som be

туда 1sticks o. d.’ (sc Hellqu. Etymol. belnerk. s. v ook (‘111,1- citernd

litteratur), torde en nnnnn etymologi af ordet med skäl böra tagus

î öfvervägnnde. Jag unser ordet vnru bildat _ mcd 1-sufŕix — af

ieu. l’ gogh ’vara sknrp 1. spetsig', som Johansson Bezz. Beitr. 18: 38

heit säkert riktigt nnsätter för lit. vagis ‘КН’, ISI. veggr (<- °goghio-).

fsv. vœgge ’vigg', {111. wahs ’slm-p’ samt lat. vomis 'plogbill'

(<- гость), hvilket sistnämnda ord direkt шмыгают de likahetydande

gr. devi; (Fick Bezz. Beitr. 12: 162), fornpreuss. Wagnis (Bezzenberger

Bezz. Beitr. 12: 168) ock вы. waganso, isl. vang-sue (Bugge Bezz.

Beitr. 3: 121). P11 ватта sätt hör enl. min mening sv. dial. ngel 111.

'(vugns)stńng’ Rz till den bekantn likbetydande roten ak, ur hvilken

Johansson IF 2351 härleder det liknhetydande sskr. акёт. Sufïixet i

vagel ock agel hur nog ursprungligen haft instrumental knrnktâir, of'k

bildningarna äro alltsíi att jämföra med got. sitls ’säte', isl. [wel

’tvâl' о. s. v.
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St-ockaren, Tenaren, Stàngàn. Den i Lex. förekommande for

men Vaglannasjön torde bero pá идёт missfórständ.

Summa ord {идёт i y.fsv. Vaglen, ödetorp i Виска su Vg.1

u Vagnaren, af allmogen uttalat vag3ner2n (Жадны-92; GS 3

О 33), mindre sjö i Skedevi sn, Finspánga läns hd Og. Det

ñunes i ook für sig inter som Шпагат аи; härleda namnet af

det gamla nordiska стает vagn. Jfr Vagnsjön’. Vagnaren тоге

en afiedning pá -1в‚н‚ utan omljud liksom Mälaren(fsv.Mœ1iz-),

fno. Aspir о. s. v., hvilken afiedning föl'hölle sig till v_agnsjön,

liksom t. ex. Björkaren fürhâller sig till Björksjön, Ekaren

till Eksjön, Getaren till Getsjön, fSv. 'Nœsir (nu Näsnaren) till

навязан o. s. v. Detta suffix syncs ì sj'zilfva värket i älsta

{Едет hafva haft samma funktion som sammansättningsleden sjö.

Om пашней betydel' ’vagnsjön', äl' det väl ниш-авт att betraktn

som ett slags jämförelsenamn.

~ DÃ emellel'tid i närheten Tisnaren ook Bägnaren äl'o be

тёща, kunde man äfven шика sig, att n är sui'ñxalt; mìndre

dock med hänsyn till нагим-ед, som snarast är bildat af ett

ord motsvarande isl. rQgn ’gudanmkter’, än till Tisnaren, (135.1- n

tillhör añednìngen. I эй fall har man knappast nägot annat vnl

än att föra пашней till den under "вшита. (noten) behandlade ieu.

roten nog». En stam шва förekommer äfven ifno. ììlfuamnet

Чад-папа (se Будь NG 14: 189) samt i Гну. gärdnamnet Wagne

bœk (SD NS 2: 72 frän 1408), nu Vagnabäck i Veddìge sn Hall.

упавшими, se “пишет.

Valen (l. Val) va‘1en l. möjligen vaslen2 3, i Adelöfs sn

dessutom af allmogen mycket ofta ишиас m41,~ таи best. slut

artikel4 (Valen Hermelin 1809, Hvalen GS 2 О 36) Adelöfs sn.

‘Ы. Vedbo hd Smäl. :Vallstorp. Vid bestämmandet af пашней;

härledning böra äfven följande namn гадая i betraktande: Va

lingen (зависти fsv. ’V9.1e), Гну. ‘Vœlinger (nu Valen 1). val

sjön", Valesjön (GS 1 V 38), Valevattnet (2 V 36), (H)vala

1) Vadst. lil. jordeb. s. 213.

2) GS 1 U 36, 3 Ö 36, 2 Ö 35; om дыша senare se “треп.

3) Akc. 1 еп1. uppgift frán Adelöf, икс. 2 enl. (otydligt) mcd

dclnnde fràn Linderás.

4) Jfr t. ex. under Mjörn ock ôfversìkten (afd. II).

I') Gs 1 v 36 : чаше, 2 C» 34 : Valsjon, 3 ò 34 : чашах-р,

з о 33 ; valsjo, 4 Ö 33, e Ö 32, 3 ò 31, 6 о 30.
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sjönl, änamnen velan, ur sjön Kärmen Vrml. : Valàse brrlk?,

Valän : Valebo (se under Willingen), ’Vala nlöjligen i Текущи

аапг (SD 3: 64), nu Чад-(111111 Uppl., ook fno. älfnnmnet Vela,

hval'oln Rygh Elven. s. 289 handler. Vidare finnes enl. llppgift

âtminstone tre gänger i Dalal'na sjönamnet Velsen, hvilket väl

är ett äldre Vall-lie. Ett fsv. sjönamn ‘Valir illgâr äfvell i det

under ‘шеи omtalade Valisnœœs (|343). Hit har man väl ock

att föra det fsv. gärdnamnet ‘надавала 1447, är 1466 skl'ifvet

i Valundom, шеп 1500 Wallwndhe, nu ‘Тамада’, iÃsarps Sll,

Redvägs hd Vg. Detta föruts'littel' antagligen ett sjönamn ‘Va

lund; jfl' ‘Bäl'gund(en) (: Bärgunda), ‘Kolllnd(en) (: Kolunda),

'Källlmden (z капища) o. s. v., vidal'e Asllndell, Jllllnnnen,Unden

ock Unnen. Äsarps socken är l'ik pä mossel', som tyda pá forn

tidn rikedoul pá vatten.

Slutligell bör hit äfven ställas det gamla sjönamn, som ell

ligt mitt förmenande döljer sig i det uppländska socken- ook

häradsnamnet Vellentuna. Häradet kallades i fsv. tid Va

lenda hundœre4; därjämte förekomnler formen ‘телепатии

äl' 1250 som namn pä soeknenï’. Närmast jämförliga äl'o Sol

lenda hundare“ ock Sollendatune (1291)?. Valenda äl' en

bildning af ватта slag sonl det vanliga ortllamnet Sjöända

ock этапам: (se t. ex. Post0rtlex.), fsv. защищаете. Vallell~

tuna kyrka, där i forlla tider äfven tingsstället val' beläget,

ligger vid norra ändan af Vallelltunasjön, ook det är delllla

som bllrit namnet Vel. Pä шипа af formell antager Зад, att

i Velen snarast sv. dial. ’(l'und) käpp, stäng’ 0. d., fsv. val,

isl. щеп- ’käpp' ingärß. Af samma substantiv härleder Кунг

Rygh NG IV. 2: 302 ett fno. älfllamn 'Vale pá gl'und af älfveus

rake. lopp. Jfr till betydelsell шапке“, Gandeln, Span-en, Tennren,

Vaglarnn nl. 1l. I vissa fall har man däl'emot att utgâ. frân

isl. чаи‘ ’rund’, jfr lit. (ap)va.1ùs ’rund', o. s. v. De nyssllì'lmnda.

sjöal'na Velsen llafva enligt hvad ett ögonvittne lneddelat en i

1) GS 1 v 38, 5 o 33 : Yttervala, öfvervala..

2) Dahl fràn 1779, enl. Norask. ark. 2: 407.

3) Vadst. k1. jordcb. s. 191. 4) Styíîe Un..z s. 295.

5) Uppland 1: 355. 6) Styife Un..l s. 294.

7) Upplund 1: 340.

8) Som bekent identiskt med nsv. val, ett antnl af 80 stycken

(efter шиш; flskar som träddes pá käppen).
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ögonen fallande rund form. Jfr ‘кишит, Trindeln. Orden чаи

'rund' ock vçlr ”käpp” innehålla. samma staml. Föga troligt är,

att Valen etymologiskt sammanhänger med det i Adelöfs sn
I förekommande val n. 'gö1'.

En annan härledning framställer Rz s. 789в af namnet å

den numera nästan “пощаде sjön Valsjön, belägen under ätte

stupan Valhall i Hällaryds sn Blek. Det skulle betyda ’de

dödes sjö' ock sålunda vara sammansatt med ett ord motsva

rande isl. valr m. ’de fallne’. Det äfven i andra trakter (bl. a.

i Jämshögs sn Blekfiz) förekommande bärgnamnet Valhall är

naturligtvis identiskt med det isl. mytiska Valholl, dit dei

striden fallne upptogos af Odin, men representerar' ett äldre

skede af denna myt än den isländska uppfattningen”. Natur

ligtvis kan i något eller några fall denna etymologi äfven vara

tänkbar för de ofvan anförda namnen ‘тащат. Slutligen är

det ju möjligt, att i något eller nâgra af dessa namn ingår ett

adj. motsvarande fht. walo, adv. ‘шиш, varmt”. мы f. 'värme'.

Däremot finns ingen anledning att vid dessa namn tänka på.

isl. valr ’hök’, eg. 'den Ушице’, jfr valnöt, ‘шпана o. s. v.

Af helt annat ursprung är det fsv. önamnct ниши, i Jül

maren, så. skrifvet år 14471 : sv. мы, fsv. мы, isl. 1171111

'hvalfisk'. _ Om med Valen ock här anförda sjönamn besläk

tade bildningar se under танцев, "alum-en.

Fsv. 'Valir i Ушедшее (1343), se Valen ock Valen 1.

Valingen__va“ligen2? (Valingen Tham Nyk. ss. 16, 349; va

lingen GS 4 О 33), lång ock smal sjö iHyltinge sn, Villåttinge

hd Sdml. : ‘Танцев (GS 4 О 33). I SD NS 3:454 (1419) omtalas

från samma socken en gård шедшими, eul. Tham Nyk. s. 351 år

1639 kallad Wahlsundsö. Detta fsv. gårdnamn gör det sanno

likt, att sjön i äldre tid hetat Vale, hvarafgårdnamnet ‘Танцев

bildats som Uttringe : Uttran"‘. Men i anslutning till gárdnamnet.

Valinge har ett sjönamn Valingen uppstått på samma sätt som

Aplungen, Tydingen, Yddingen af motsvarande gårdnamn.

Sjönamnet Vale fattar jag särskilt med hänseende till sjöns

form som aflett af sv. val 'kapp' (se närmare Valen).

1) Se närmare Persson “Ъ. s. 230.

2) Jfr Geijer Sv. folk. hist. 1: 89 not. 8.

' 3) Se Hellqn. Ark. 21: 139 f. 4) мы. k1. jordeh. s. 228.

I') Se Hellqu. Ortnnrnn på -ínge s. ‘246.
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Vore ej gärdnamnet тимина uppvisat, läge det natur

lìgtvis näl'mare till hands att 1161- anse gârdnamnet som det pri

mära. Etl: Valinge, l'sv. Valunge (SRP nl' 2311 о. S. v_), filmes

i Stigtomta su, ett annat i Muskö sn Sdml. I bäda dessa namn

ingär säkerligen ett patronymicum (se Hellqu. Ol'tn. pä -inge

s. 164).

vullingen, se Willingen.

Vnlloxen, af allmogen uttalat шатен (valóksan‘; 'lfuneld

s. 27 [1741], GS 5 О 31), icke obetydlig sjö i Knifsta 0. 051111111

sznar, Arlinghundra о. Lânghundra luder Uppl. :Valloxsäby,âr

1383 skrifvet ‘Пытка Sœby (SRP nr 1984), d. v. s. Säby vid

sjön'Waluxe. Första leden ì namnet, Va.11, syftar pä den ás,

som löper längs efter sjön; se härom utförligare under Willingen.

Den andra leden (se Oxen, Muloxen) har enligt en itrakten bosatt

person ai'seende pá f0rmen2; en meddelare, som sett sjön, kan

dock icke Нина nägon lìkhet.

Vnlnaren изюм-911 (Hermelin 1804, Tham Nyk. s. 174,

GS 4 О 32). lìten sjö i Länna sn, Àkerbo hd Sdml. : Val

nötstorpß. Ji'r med afseende pâ bildningen (de i пашете“ be

lägna) мышах-ед,‘ Rönnaren, ‘Паши-911. Namnet hör kanske

tillsammans med s_jönamnet Valen о. s. v., i hvilken betydelse

ììr nu icke gott att säga, snarast _ pá grund af formen — till

isl. уап- ’rund’. I betraktande at' bildningssättet är jag emeller

tid mäst böjd att i Челны-ел se en afleduing af ett álf'namn,

motsvarande det under valen ook Villingen omtalade i'sv. о. fno.

‘Чаю; jfr Visnnren (z ‘Vian cllel' `Visa).

Valpen vaPpen (i шаге tid Helpen, hvzu'om se вёл-шаге

under d. 0.; тиран Hermelin 1810, “Тису-911 2: 135 [1828,

jämte Holpen]; НЧ: Thani Link. s. 44, GS 3 О 34) Risinge sn,

Finspânga. läns hd Og. Namnet äl’ en yngre ombildning (: sv.

valp) af det шаге Holpen, beroemde pà anslutning till deti

 

1) Om liknande akccntuering af sammansatta ord i sv. dial., 3511‘

skilt Upplandsmäl, se Grip Sv. lm. XVIII. 6: 32 f. samt aum. 1 à

s. 34 ock (1511- citcrad litteratur.

2) Sedan detta. nedskx'ifvits, har man för mig pzlpekat befintlìg

heten nf ett dialektiskt valloxe ì bet. Чад’. Ett думы ord är mig

obekant, men om det exislerar, 1161- nog sjönamnet вши-1181 härledas nf.

detta ock anses syfta pá sjöns grenìgn form. Jfr Älgen.
u

3) Sâ enl. GS 4 O 32. Formen förefaller dock misstänkt.
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niirheten förekommande sjönamnet Hunn; se närmare d. o. ook

Helpen.

Vammeln vam'fmeln 1. (bland allmogen вынут) гаме

maren valßdemagren (Vammelm Tuneld s. 58 [1741, tryckfel

för 1n]; Vammel[e]n Dalin Sv. r. hist. 1:93 [1747], Landtm.

cont. karta öfv. Sdml. 1751, Hermelin 1804, Tham. Nyk. s. 18

[ji'mte Valdemaren]; Vameln Tuneld [l] 2: 27 [1786]; Valde

maren GS 4 О 33), icke obetydlig sjö i Skyllinge sn, Oppunda

hd, o. Flens sn, Villättinge hd Sdml. : Valdemarsön, hos Tuneld

(I) 2:27 Vamelsö (1786). Нов Suudler Dissert. de N_vcopia

Ups. 1735 uppgifves, att Vammelu fordom betat Упавших-в

sjön efter ett gammalt vikingasäte, hvars grnndvalar ännu skola

finnas (Шт ook som bebotts af en näskonung Valdemnrl. Den

misstanke jag emellertid hyst, att пашней Valdemaren тевт

tande beror pá ett misslyckat etymologiserande försök ock att

Vammeln 311- sjöns тёща namn, förvandlades till visshet, dâ jag

i SD 4: 90 f'r. 1329 Гали namnet чашами. Ош platsen anger

utgifvaren blott, att ön är belägen i Sdml. Att härmed den

s. k. Vsldemarsön afses, anser jag tydligt dä-raf, att den hand

ling, i bvilken namnet fórekommer, bevittnats icke blott af

»mathias de vamolsn», utan af persouer frän thœkhamar, nn

Täekhammar, vid den icke Шиш bort belägna sjön Lâughalsen,

samt frân Tomte. ook нм, alla i Barbe su. Sjönnmnet har

alltsä i fsv. tid lytt ’VamoL Jil' Bolmsö : Bolmen, Hallarö :

наши-ед, Yngö : Yngen о. s. v. Formen Valdemaren âìr sá

lunda att hedömma som Roseken, uamn pá sjön низвел.

Hvad nu bárledningen af fsv. ’Vamol beträfïar, stämmer detta

namn till punkt ook pricka med fsv. adj. vamul ’vämjelig, пуд-д‘

= da. vammel, en bildning af roten i fsv. isl. чаш ’vämjelse`.

fsv. vœmia ’vämjas’, lat. vomo, sskr. vámati ’kräkas' о. s. v.

~ gr. épée», lit. vemiù ds. Om nu värkligen Чём sjönanm är

identiskt med nämnda adj., är def. emellertid svärt att sìiga,

burn sjöu kommit till detta namn. Det skulle i alla bäudelser

tillhöra den grupp af nedsättande benämningar pá sjöar, som

anföres i öfversikten (afd. III). Den nu enligt uppgift brukliga

akcentformen berodde pá senare förskjutning.

1) Se Dalin Sv. r. hist. 1: 93.
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Vammen, попа. 0. södra, vam4men (GS 2 V 33) Skee sn,

Vätte hd Boh. : Vammen. Ой sjöarna äro belägna vid den

нотка gränsen, är det sà gott som säkert, att namnet inne

hâller det i по. gârdnamn ofta uppträdande fno. hvammr ш}.

hvilket ännu pä fiera ställen förekommer i betydelsen ’kort dal

omgifven af höjd’. De n0. ortnamnen hafva vanligen former,

som gä tillbaka till fno. Hvammr. Om namnet ursprungligen

tillhört sjön, böra bl. a. jämföras: Dalen (Dan), Вырви, шп

ningen, Kjusen, Klysan, Klämmlngen. _ Summa отд ingär kanske

ocksà i Vammenevattnet (GS 1 V 32 Vrml.).

Vangsen (Broocman 2: 629 [1760],_Tham Link.s._21, Ridder

stad 2: 290) Trchörna su, Lysings hd Og.; ä GS 2 O 35 kallad

Vagnsjön. Sììkerligen har i detta fall den etymologìserande om

bildningen нёба: det тёща. Om andra sjönamn af stammen

Vagn- se Vngnaren. I {гага от formen jfr Пахан (: Flaksjön),

Bumsen (Bamsjön').

чага i ortnamnen Отец muevan о. s. v., se ставен, Ross

valen, Тпгеп.

__ Varen (Rogberg о. Ruda s. 220 [1770], Wieselgren 2: 705)

Almeboda. sn, Konga hd Smäl. Sjön uppgit'ves af ROGBERG vara

den största i socknen, en mil läng; дав? har dock icke funnit

den i nyare капот, ej häller erhällit nägon uppgif't om den

samma frán orten. Knappast kan bär föreligga en f`órväxling

med Viren, som till en del i'aller inom socknen. Snarare âsyftas

nàgon af de icke obetydliga, nu igänvallade eller urtappadc sjöar,

hvaraf spär [шипа ses pô. капал. En stam var- är ganska vanlig

i паша pä nordiska. vattendrag : Varasjön (GS 1 V 36 Alin'gsäs

sn Vg), Varesjön (1 V 36 Bälinge su Vg.), Чад-51611 (3 0 38

: Varsryd, Узницы Lenhofda m. fl. шпаг Smäl.` 1 V 36 Неда

red УЗ), samtliga mycket smá; ridare Varaaen frän Varsjaen

i Fet Nge ook en älf likaledes kallad Varaaen, som gär till

Vrml. ос]; där förenar sig med Klarälfven?. Ett älfnamn, fsv.

‘Чаю, ingär "ё! i Гм‘. Varubo (för ‘Ты-пью, SRP nr 210 fr.

1355), nu Varbro Sköldinge sn Sdml. Dessutom uppträder

 

1) Rygh NG Indl. s. 57 samt Reg. Herst.

2) Se Будь NG 3: 338, (Шт äfven вёл-анаши anföras, i hvilka en

älfnarunsstam var- шпионы ingíxr; jfr Elven. s. 290 f.

Su. landau. XX. I. 44
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зависти samnm stam i senare leden af sjönznnnet Rossvalen

<- äldre 'Räsvar- (se d. 0.). Af tyska ortnamn tyckes ätminstone

fht. шагам (Förstem. 2: 1480) knnna förns hit ock тоге dâ

etymolugiskt identiskt med no. Varaaen. Möjligt, men кашке

mindre`trolìgt är. att rotslâiktskap äger rum med de under

Grosken omtalade svenska gârdnamn pá -vara (sä äfven i fsv),

hvilkas första led 'ail' ett sjönamn, t. ex. Grovara, Hi11evara(tìll

.Hi11en). Hnru därlned än má ŕîirhälla sig, är jag fämlìgen

säker pá att dessa senare närmast böra. ställns till isl. ver,

ver, ags. varon, fht. wax-id о. s. v. (om hvilka se nìirruare

Hellqu. Ark. 7:31) ock sälunda börn sammanfóras med de

mänga fht. namnen pá тыча 0. s. v. I detta sammanllang er

inras äfven om det vrml. Штатив: Varnan, hvaraf sockennam

net Чад-ниш Vrml. bildats, âr 1425 Varnema‘, pä samma sätt

som de i närbeten flytande älfvm'na швы-аи oc-k Ölman gil'vìt

upphof till de í'sv. sockennamnen Alstrem, nu Alster (se маты-н),

ook Ylmahœrad, nu Ölme; jfr äfven {эк Visnem, nn Пашня:

: Visman, hvarom under Vlsmen. Stalnmen Varn-"förekommer

äfven i Varnasjön (GS 1 V 36 Vg.), Varnsjön (3 О 32 Vstml).

Densanlma tycks vara мышца med det i namn pá поп-(11518.

vattendrag synnerligen vanliga n-snffixet. Med nfseende pá här

избить-ел hänvisas till возымел. Fleta af de nämnda sjöarna

äro dock kanske УЗЫ obetydliga för att man i dem gärna sknlle

"Щи antnga en Ье1у0е1ве’тш1е1,51611’, hvilken för större vatten

samlingar säsom Unden ock чтет f`órefaller helt naturlig.

Föl' dessa ville man dä bällre шпага samband med den under

Väringen omtalade stammen Ver-, som förnxodats kunna betyda

’den lugna., stilla"'. Denna invändning gììller dock icke den

sjö, hvarom bär närmast sknlle vara таза, nämligen Varen,

hvilken ju enlìgt RoeBERes ofvan citerade uppgit't ‘тат ganska

betydlig. — Jfr slutligen Värnen.

Уик-391611 o. s. v., se шпал.

Vnrnnsjön, "nrnan о. s. и, se Varen.

Varpell, se Bb, Torrvnrpen. _.

Vasen wassen2 (Rogberg о. Ruda s. 232 [1770], GS 3'» U

39), icke obetydlig sjö i Hofmantorps sn, Konga hd Smál.:

l) Styffe Un.2 s. 153.

2) Jfr Rygh NG 3: 338, Elven. s. 291.
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Vasatorp. Namnet hör дате det hekanta. gärdnamnet Vasa.

ock andra at' mig i Ark. 17: 76 behandlade svenska ortnamn

till ett ord motsvarande ты. wase, fht. waso m. твид mark’,

lzìnat i__ fr. gazon. Detta ord ingär möjligen äfven i Vasasjön

(GS 3 О 40) Ronneby sn, Medelstads hd Blek.; duck ’air det väl

Sá trolìgt, att det senare namnct helt enkelt betyder ’sjön (1111

(mänga) vasar äro lagda’ : sv. vase, fsv. vasi bl. a. ’löf- 1. gran

ruskor, som utläggas i шипе: för att locka iisk’. hvilket ord

icke är hesläktat med fht. пиво 0. s. v.1 Sjün Vasen bari

Гну. tid sannolikt hetat ’Vasi. Ifräga om betydelsen каппа

t. ех. Afvel'n, Flon, Lnggnren, Maren, Наши, Vättern jämföl'as.

Л} äfven увешан, som dock sannolikt icke hör f`óras hit.

Vnssnlen, at' allmogen ишиас »vassarm (Lignell 2: 73, GS

2 V 34), icke obetydlig sjö i Torps sn, Valho hd Паш. Ош

senare leden se Salen, Uppsnlen; нашить-11113 kan hät' äf'ven nägot

annat ord dölja sig. Hvad den första beträñ'ar, anser ‘зад, att

den icke hör ställas till föregäende namn. Möjligare ìîr däremot,

att (f)sv. växtnamnet vaas bär ingär; jfl' чаявший. Vasstjärnß,

Vassagölemi Samt Vassgàrden 00k Vasslösen; Se äfven Vemssen

ock (Шт ахти-(18, namn, i hvilka samma отд uppträder i sanare

sammansättningsled. Jf'r med afseende pä betydelsen de under

(det själft ej hithörande) замешаны anförda namnen. Men i de

med Vass- börjande sjönamnen har man stundom att sökn gen.

чаша (z чаш), hvars n mellan ш; konsonanter hortt'allit, hvar

снег te assimilerats till as. Exempel härpä äro sjönamnet Vass

botten 1 af fsv. Vatsbotten ook sockennamnet Vassända af'

fsv. vatnsendaô; jfl’ växtnamnet чадам-1‘ ’vâtart’, dial. vass

таи, vassgröt, vasskvarn, шваб. о. s. v. Däremot hör nog,r icke

1) Ош fht. was() jfr Froehdc Bezz. Beitr. 2l: 192. Det icke hit

hörande, men af etymologer stundom med was() förbundnu isl. va's =

ugs. VÓB тише hos Hellqu. Etym. bcmerk. s. 1X, Ark. 17: 76.

2) Gs 1 v 33 Vrml., 4 ó 33 Sdml. шведов i Fryksände sn,

Ó. Fryksdals hd Vrml., har enligt Cederström Vrml. Навет. ш- 872

„шиш víkar. '

ß) Gs 1 v 32 2 ggf vrml., з ò зо mm1.

4) GS 3 Ó 39 Smâl.; dock шиш-1151715 osäkert. Namnet kan

utgà frân ett Vasagol med :lkcentcn pù sanare leden ook höra till

(fìsk)vase, hvarom under Vasen. Jfr stormvasse, Nur. Sv. utym.

s. 31.

à) Styfïe Un..z s. 121.
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sockcnnamnct Vassunda hit: det skrifves visserligen 1414173:

ваша, men ár 1343 Vadsundal. I hetrnktande al' detta вещие

namns utvcckliug kunde för öt'rigt äfven sammansättning med

vad- vara tänkhm'l’. At' de här föreslagna möjligheterna skulle

jug viljzl föredraga härledningen frän gen. vatns~. Кашне: bör

:llltsä niirmast sammnnställas lned Vassbotten; jfr särskilt att

i närheten sjön Vassbotten 2 är belägen.

VaSSbottell vasabotgten.

l) (fsv. Watsbottens; Vasbotn General Landkort öfv. Vg.

o. 1688, Vassbott[e]n Härleman Вещь. 1:87 [1749], GS 1 V 35

о. s. v.), cgentligen en vik at' Vänern, vid Vänersborg Vg.

2) (GS 2 V 34) Ryrs sn, Valbo hd Dalsl., genom Munke

dalsälfven förenad med den större Muuksjön.

3) (Hermelin 1808, GS 1 V 31) Gunnarskogs su, Jösse hd

Vrml., vid norra ändan :if Bärgsjön; med mâuga vassbevuxna

vikar.

Sammn namn bär ìifven en gärd i Sanne sn Boh., belägen

vid södra ändan af Sannesjön. Afven i Norge uppträder samma

gârdnamn, vanligen skrifvet Vasbunden, :if fno. Vatsbotn. Den

at' Rygh NG 2: 94 omnämnda gärden 111- helägen vid неф-а ändan

af Gjersjocn, den aut'. arb. s. 151 omtalade vid norra ändan af Bondi

vattnet. Betydelsen at' detta sjö- ock gârdnamn ligger alltsá

i öppen dag. Första leden är gen. vat(n)s till tsv. fno. чаш i

den betydelse at' ’insjö', som ännu lefver kvar i de mânga 111.51

svenska sjönamnen pá щипнет. Om betydelsen af ordct botten

se Fillbon. där analogt uppkomna namn for öl'rigt behandlas.

Närmast jäml'örligt iir ‘Маге det ot'vau omtalade fsv. socken

namnet Watnsenda, nu Vassända = fno. gáìrdnamnet Vatzendi,

hvarom se Rygh NG 2: 78, samt no. sjönnmnet Vatsenden

Krìstiunssands amt.

Тазы-153611, Vnssletjärn, Se Miœlki. __

Vassgàrden vesagàŕfden (GS l О 37), liten sjö i Läng

hcms sn, Kinds hd Vg. : Vassgârden. Namnet är identiskt med

sjönamnet Wassgarde (1550 enl. Dipl. dalek. 3: 117) mellan

Лёша ock Appelbo шпаг Dalai-ne. Första leden ür sv. fsv.

vass m. ’sät”; se нэп-шаге Vnssnlen, hvilket dock själft suarast

1) Stytïe Un.2 s. 284. s) Se Ушннпвеп.

8) Höjcr 2: 1032.
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innehäller gen. vat(n)s. I fräga om senare leden se -gůrden,

Ипр, .warm-garden. Кашне: Jamgarden talar för att man i

första leden af Vassgàrden snarast icke bör зыка nägon genitiv

form.

Vasslíâsen vasßlöfsen (GS 1 V 33), mycket Щеп vatten

Ватина i Artemarks sn, Vedbo hd Dalsl. Det synes ligga när

mast till bands att lörbìnda första leden med sv. {шк чаев; se

närmare Чаевые", Vassgůrden. Senare leden är best. form at'

adj. lös, fsv. las. Namnet hetyder alltsä ’sjön, som saknar

mss’. Jfr Вар, Ешь, Porslösen. Emellertid mä erinras om det

fsv. sockennamnet щепы-шва (1392)1 samt det fht. ortnamnet

Wazerlosum, nu Wasserlos (Förstem. 2: 1489). Det Fórstnämnda

ìnnehäller ватта form af ’vatten’, som närmare afhandlas under

“теги. Dock kan hvad detta namn beträñ'ar äfven den 11163113

heten tänkas, att den senare leden tillhör de mänga nordiska.

namn pá -lösa, da. -1¢se, hvilkas вещие led icke hör till adj.

lös, ниш är besläktad med ags. le'es ’betesmark’2. Skulle nu

sjönamnet vasslösen böra sammanbällas med f'ht.Wazerlosum,

тоге Vass- att {Ел-Нага som Штата leden i Vassbotten. Dock

fóredrager jag den löl-st gifna tolkningen. __

Еву. Vnta (i uatu . Or наш VGL IV. 10) »tilläf'ventyrs Ore

rydssjön», pá gränsen af M0 о. Västbo [идет Smäl.3 I andra

handskrifter kan emellertid läsas шип“, ьюаап formen blir

„мышц. Ett sjönamn ‘Тат (äfven Haukda1svatn)l`órekom~

mer iifven pá Island. Har man emellertid att Мёд. frân ett Те“.

vata., й!‘ detta naturligtvìs en biform till чаш, väl för öfrìgt

densamma hvaril'rän т. sammansättningsleden vatu, пед‘. vettu

utgär-ï Se Миш баетеп samt Yate, ушек-ц (slum), (Шт ett

Кн‘. ält'namn vata. behandlas. Namnet betyder ’vattnet. sjön';

jfl' de besläktade Утюги, Vnssbotten samt för öfrigt Maren, Un

den o. s. v.

Fsv. vata, älfnamn (Motala ström?); se "меня slutet.

1) Styñe Un.2 s. 127.

2) Jfr Stecnstrup (d)Hist. tidsskr. 6R 6: 38.

3) Schlyt. VGL s. 568. 4) Schlyt. VGL в. 289.

г’) Fsv. 'vata ‘vatten’ är cg. = got. тлю n. (: nord. чаш = got.

ваше : namn, пата). —— Jfr шеи Siljcstmnd VML 1: 141. Denne

författures förkluring af {эти gem-formen vaz- kan jug dock ej biträda;

jfr “измен.
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Еву. 'Vâte har säkel'ligen varit llalnnet pá dell sjö. som

ull канав smörhumsjön (eftel' gärden Smörhult), i Váthults

sll, Västbo hd Smâl. Vid sjöns södra ända ligger Vâthults

kyrka. Soekennamllet skrefs âl' 1350 Watahult (SD 6: 218).

som bildzlts af sjönamnet Vete pä. samma sätt som t. ех. шепт

uahull; till Njärfven 0. s. v. Vete inuehâllel' ватта stam som

fsv.' adj. väter, sv. чёт ook betyder ’sjön, vattllet'; jfr vata,

Witter-n o. s. l'. Det motsvarande ага. adjektivet synes ingá i

ätskilliga age. ortnllmn, som allföras 211'111166е116ог11'Ае113.1111111.

s. 144; möjligen förekommel' elll. auf. st. ordet äfven som sbst.

i lletydelsen ‘шок, flod’.

__ Veckeln чашкам (Herlnelin 1804, Tham Nyk. s. 18. GS

4 O 33) Skyllillge o. Blacksta шпаг, Oppunda hd Sdml.:Veckls.

(Veckla. : Veckeln = Näkna. :Näknen = Bägna : Видны-ед :

Vire. : Viren o. s. v.). Gärdllamllet skl'ifves i en handling af

:lr 1416 Veklom (dat. SD NS 3: 183), ät 1420 Vœklom (dat.

SD NS 3: 572). Formellt mäst tilltalallde är att ställa sjönam

llet till den fllo. stam Veik1, som ingär i de fno. gärdnamnen

Veiklin ook af Rygh NG 1V. 1: 114 gissllingsvis föres till veikr.

Mall llade i эй fall sannolikt att förbillda det med sjönamnet

Vekmangen. Adj. чек, fsv. vëker, isl. veikr har äfven haft

betydelsen ’tunn, böjlìg'; jfr uttl'. чека. lifvet, vekel ryggenl:

ook det 111- v'ál snarast den sistnämnda eller llägon därmed he

sliiktad som man hal' att söka i vârt sjönamn. Sjön har en

ищи-1181116 bägform, ock sannolikt hal' dellna gifvit upphof till

llanlnet.

Kanske 1113111- ett näl'a besläktat ordi sv. soekennanlnet

Väckelsàng, hvilket 511- 1424 skrefs Vekulsenghï. 1 fräga onl

sellare leden kunde nägon vilja jämföra fno. Smydiwsangh (: fno.

smìója.), anfört af Rygh NG IV. 1: 154, där den doek lemllas

пил-111111116. 1 det llo. namnet uppträder tydligen sbst. sàng

’kl:lng’, som syftar pâ. bllllret fl'àn smedjan, ook möjligen kunde

samma ord i Vekulsangh beteekna bruset frän sjön". Men jag

föredrar att, säsom skett i milla Ortnamn pá -inge s. 171 not 5.

löl-klara det svenska namnet ur ett med fno. шпат besläktat

1) Айва erinras om de rotbesläktude 1y. Wickel ’tott, rulle', ty.

dial. токе ’veke'. sv. v. “на о. s. v.

2) Styffe Un.._, s. 166. 3) Jfr llnder Sängern.
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-angh. Det är шалаш, att i Vekulsangh döljer sig ett gam

malt ngmn pá den пап-а kyrkau belägna Stora Fiskestadssjön

(GS 2 0 39), hvilken i шаге tider säkerligen haft en egeu be

nämning. Härför talar, `att nv. om sjön ett этапе Väcklingeö

beláget. Detta namn synes (‘ш-теша ett släktnamn ’Vëk

linger, som kan vara` bildet af ett sjönamn Vëkull. Eu annan

möjlighet att förklara Vekulsangh anför Зад; dock От]. pâ

-inge s. 171 (under 'Vœk1inge). Det där ansatta persopnamnet

‘Vekul styrkes at' fsv. Vekulstadhum (SD NS 2: 704) Og. : ort

namneu pá -stad iunebñlla i regel personnamn.

Däremot kan man i {гада om sjönamnet Veckeln pä grund

af den fsv. formen med V icke шика pá sammauhang med sv.

dial. (имении, isl. hvikull ’ostadig, ñyktig’ о. s. v.2

Vector, se Vnktor.

"edan уезды? (Vedan Tham Sthm s. 325, SGU Aa 50: 5;

Vedasjön GS 5 О 33) Västerhaninge sn, Sotholms hd Sdml.:

Vedan. Jfr gärdnamuen Азии, Ogen, Ãdran о. s. v. : sjö

namneu Авив, 08811, Ãdran о. s. v. Namnet utgâr frän ett

Тег. ‘Vîdhi, ‘ЛЬЕ, som 'ár пней а!’ fsv. viper, isl. viôr ’skogf

(= sv. ved) pá summa ваш som Koman : korn, кишат : kum

bel, птиц : u(t)ter 0. s. v. Formen pá -an har egentligen till

hört de oblika канав af detta ‘Ира. Namnet betyder вшивая

'skogssjön’. Med afseende pá betydelseu hänvisas till малец,

där med skog ock det likabetydande fav. шаг!) sammansatta

vattendragsnamu behandlus; jfr äfven Нины-ел о. S. v. Vedan

är ursprungligen etymologiskt identiskt med sjönamuet Vedden

(skrifform för Veden, Veen) samt кашке ocksä med Щеп 1

(: Vedůsa). Ordet viper ’skog' ingär sanuolikt áfven i Немые?

af följaude пата: Velůngen, Vevassen, Vibjörken, 'Vidhgalden

Viñotten, Viholten, Vilàngen, Visjöns, fno. älfnamneu Viöund

ось ‘Viña (nu Veo)4 ock 'fil' för öfrigt ytterst vanligt i nox'diska

ortnamnf’. Hit hör äfven det i södra Sverige vanliga sjönanmet

1) Hellqll. Ortn. pà -inge s. 244 f., särskilt s. 246.

2’) Ош dessa ord e Karsten Prim. nominalb. 2: 97.

ß) Gs 3 Ö 38, 2 О 36, 2 ò вбитые, з (5 33, 5 о 30, nära

Velängen; se d. o.

4) Будь NG 3: 364, Elven. s. 294.

5) Jfr äfven ЕМ. Hod- ос}: ormamnet ‘Ума. som dock äfven kan

föras till "ша. ’salix’; jfr Förstem. 2: 1511 f.
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Yasjön, hval'oln under Yddingen. Stllndom är det emellertid

svâl't ellel' omöjlìgt att at'göra, 0m det är viper 'skog’ eller adj.

viper ’vid' eller vi- ’llälgedom’ som föreligger. Adj. vid ingâr

snarast 1 sjönamnet Vien och sìikert 1 Vidöetern samt llägra 66.1

under alltörda llamll. Vi- ’hälgedon1’ hal' 1111111 kanske skäl att

förlnodn i Vigotten oek i ett Visjön (GS 3 О 33) i Skedevi sn

se Rlìgnnl-en. Synnerligell svárt ììl' att bestämma sig für

llärlednillgell :1f s'jönalnnet Visen.

Veddell ved"den (eller enl. annalin uppgift väd4den; Viden

Wieselgren 2: 709; Vedden GS 3 О 39) Ljuders o. Linneryds

smal', Konga lld Smäl. : Ve(d)amů.1a 0. (längre bort) Vida. De hììr

ant'öl'dn ultalen gl'uuda sig nog emellertid uteslutande pâ den â

GS lörekommande formell Vedden, Мага e stundom faltas som

tecken für ä. Den hos allmogen lel'vande benämningen ‘air Vea.

můlasjön; (lessutom förekommel' _ sì'lkerligen pä grund af in

tlytande t'rän WIESELGREN _ Vien (vi‘[d]en). Nu är emel

lertid formell Vedden t'elzlktig: sannolikt beror dell helt enkelt

pá tryckl'el 161 Veden, hvilket vol'e den »rikssprâkligm fort
sättningen ai' sjöns tsv. namn 'Vidhj (s ’Vidhamalß —› Veda

тын). Dell dialektiskn motsvarigheten sklllle lyda Veen, ock

denna form fiil'ekommel' ocksâ. mycket rilitigt ien rättegängshand

ling fráll 1857, men ’air nu utdöd. Namnet är sälunda utan tvifvel

etymologiskt identiskt med Vedan ock betydel' alltsä ’skogssjön'.

106011, se Yedden.

vederli, Stora п. Lilla, vederli, af allmogen llttalat veex'nl

(Vädern Hermelill 1818, GS 4 О 37), tvä smä, mitt emot 111111

andra llelägna, medelst en liten â förbllndna sjöar i Kristdala

sn, '[‘unaläns hd Klm. Att (lömlna ai' det i trakten gängse ut

tulet inneháller namnet sv. veder, i'sv. viper, isl. viôr, mot

svarande t'llt. wider, got. ирга 0. s. v. ’emot’. At' den tyska

lllotsvarigheten har bildats Wiederzell lnitt emot Zell vid Nä

gelisee i kalltonen Zürich (Förstem. 2: 1518). Jl'r 161 öt'rigt med

at'seende pá betydelse ock bildning Annul-den, виден. метнет

samt där alll'örda öfrìga paralleller. _ Emellel'tid tala 8111111

fol-merma snamst för en häl'ledning ur se: väder, i'sv. vœber,

isl. veör о. s. v.; jfl' Vädersjön (GS 5 О 33). Jag ìir dock

myeket bòjd att anse dessa skrit'ningar med ä, bero pà 01155

1) Akeentcll vnr ej med säkerhet beknnt för min nleddelare.
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lyekade fórsök att förklara oek pä rikssprâk ätergifva (ищем.

formen Veern.

Veen, se Vedden.

Vekmnngen veßkmagzgen 1 (Vekmangen Lotter c. 1750,

Hermelin 1810, Tham Link. s. 37, GS 4 O 34; Vekmanglen

Broocman 2: 486 [1760], Widegren 2: 185 [1828], Ridderstad

2: 161), läng ock smal, mellan höga bärg inklämd sjö i Simons

torps sn, Brâho hd Og. Första led är sììkerligen adj. чек i en

aldre betydelse (se närmare under veekeln). Jfr det fno. Шт’

пашп ‘чаш, som Rygh NG 15: 216 anser Каппа ha existerat

ock som (Шт antages syfta pá ett buktigt lopp, ock vidare

Vekabäcken, som пейте: i Atran (SGU Aa 33: 11). Iden

senare leden möter oss ett sjönamn, som i västra Sverige ock

i Norge är ganska vanligt, men hvaraf jag i öfriga trakter af

Norden icke fnnnit nägot spär, nämligen Mangan (Mângen).

Att a hät icke öfvergâtt till à, heror väl pá dess ställning i mindre

betonad sammansättningsled. Ой emellertid Mangan i östra Sve

rige för öfrigt icke uppträder som sjönamn, skulle man каппа

känna sig frestad att шлею-ат den Юге: llOS BnoocMAlv fore

komrnande formen »manglen nägon betydelse. Jag är doek at'

den meningen, att denna beror pä ett tryekfel, hvilket ведет

mera gär igän hos “кованым ock RIDDERSTAD. Den senare har

tydligen använt WIDEGREN ock denne _ âtminstone ifräga om

sjönamn _ nästan regelhundet BROOCMAN som källa. Man kan

därför пуд-3‘: ulgä frân formen -mangen ook med afseende pá

namnet i dess helhet jämtöra de no. sjönamnen Bos, Netman

gen (se för öfrigt малаец).

Vektor, se vaktor.

Еву. Velmlsangh, sockennamn, se Veckeln (slutet).

Velen. __

1) (GS 3 О 36), Se valen.

2) enligt uppgìl't af allmogen nttalat weer», om med akc.

1 eller 2 framgär ej af nppgiften (Hârleman Dagb. 2: 202

[1751], Bergman Vadsbo 27 [1757], Marelins Karte 1780, Fors

sell Mariestads län s. 28 noten [1832], GS 2 O 34), icke obe

tydlig sjö i Algaräs sn, Vadsbo hd Vg.

l) Därjärnte förekommer nůgon enstaka gang formen Vetmangen,

nttalat veßtmagîgen; lnen dà redan LOTTI-:R har Vek, tol-de densanlma

bero pů folketymologisk olrlbildning.
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3)x (enligt нищие uppgit't), mycket liten sjö i Vânga sn.

Finspänga läns hd Og.

4) ve4len (Velen Hermelìn 1808. Lex. 2: 382; vellen Höjers

кана) Fryksände sn, Fryksdals hd Vrml.

Detta. namn är mycket dunkelt; det är ej ens säkert, att

(lot alla gänger det uppträder har samma nrsprnng. Det kan

icke förbindas med no. veil ’ihälig, sprucken; svag, som lidit

skada’, hvaraf sbst. чела ’sp1-loka’ o. d. atletts. Det-ta ntgâr

nämligen frän fno. veill (<- veheill), som betj'der Жив‘, nsel`.

En sâdan betydelse kunde visserligen passa Í`ór Velen 3 ock

:inslula sig till den i Besslingen, (Нужен, Smàkraktjärnarna

o. s. v., men stammen är icke säkert bestyrkt t'rân det östnor

dìska omràdet, hvart'ör en dylik härledning kommer att alldeles

svät'va i lnl'ten. Snarare kunde man шика pä en afledning af

tsv. viper ’skog’, hvilket ord vi förut mött i Vedan, Vedden

in. fi. Л: med afseende pá ljudutveeklingen af ett fsv. ‘таща

т. ex. Узница, sn Vg. <- fsv. Widhlunga. (1397). l detta sam

innnhang erinras äi'ven om det ГМ. ilodnamnet Widelebach, nu

тешась, samt ortnamnet шипа, hVllkCt Förstem. 2: 1520 med

пека“ bär-leder ur ett 'widil ’sumpt`, moor’.

För Velen 3 antager jag emellertid hälst en härledning frân

Ш‘. ä.nsv. vel(e), pl. velar ’liten rulle, вши’, i hvilket fall ett

jäinlörelsenamn föreläge nl' ватта art som Struten, Totten ock

i «lessa art. anförda namn.

Till isl. vél t'. ’list’ kan namnet naturlìgtvis ej Тёща, t_\'

detta зайке _ ätminstone i de пашет, Щ'агошАЬёг är (гадал

— ett fsv. мы.

Vellenoren, Se ‘Живот-ел. "

Velángen veslogfgen (GS 5 О 30) Björklinge sn, Noranda

lid (à häradets nllmänning) Uppl.; omgifven af skog. Sjön ligger

nüra Visjön. Namnet innehäller fsv. viper 0. s. v. 'skog', hvar

om se närmare under Чечни, samt adj. langer (se Längen).

Vßllstel'll, se "änsterm

Verfveln, ве )'irfveln, Värfveln.

Verken, se virken.

Verlillgell, Se "Шницели.

Vel-malen, se Ynrmullen.

l) Akcentnppgift har ej lemnats.
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Vermel(e)n, se Yärmeln.

verpelll, Se "ärpelm

Vesan vergaan2 (Sjöborg Blek. hist. o. beskr. 2: 354) pá gräu

sen mellan Gammelstorps о. Vsane шпаг, Listers 1111 Blek. Sjön,

som ñnnes upptagen à GS 2 0 40, ehuru utan namn, har en »bot

tenlös 11у»; se Sjöborg auf. st. Namnet är naturligtvis intet

annat än bestänlda formen af det bl. a. 1 Blek. förekommande

dìalektordet теза f. ’dy, gyttja’ (jfr Rz s. 803) = isl. veisa

ds., hvaraf tjärnnamnet Veisan pá Lister (ЕЖ?) samt âtskilliga

gärdnamn i Norge, t. ex. fno. Vœisal. Jfr med afseendc pá

bildningen Dolpnn, Шприц. Samma stam ingâr väl ooksä 1 sv.

sockennamnet Vissefjärda. Smâl., hvilket namn är 1355 skrifves

Vesetjœrthœ?.

Veselůllgell veßselogïagen (i . uisulangi . Or . uisulangì

VGL IV. 103, SD 1: 29 [1325]; veßemngen General Landkort

öfv. Vg. о. 1688, Hermelin 1808, GS 1 V 37 ш. 11.; vissemngen

Tuneld [П] 6: 86 [1791])‚ läng ook smal sjö i Horn-eds ook Is

torps smar, Marks hd Vg., ook Veddige sn, Viske hd Hall.,

genomñuten af Viskan. I det föregâende hal’ jag visat, 111111111

namnet вагинита, fsv. Sœvulanger, innehäller gen. af fsv.

вши, 111111111 pá Säfveän, som rinnel' genom sjön. P5. samma

sätt hal' fsv. Visulanger uppkommit genom sammansättning

med fsv. Visa, hvilket varit Damn pà Viskan. Enligt uppgift

frân orten har nämligen denna fìod »i äldl'e tid» hetat Vesan,

hvars е ljudlagsenligt uppkommit af det i öppen stafvelse stä

ende korta i-et. Det vid sidan Ьёга1`ирр1гй11ап11е1ёхн‘711111,

gen. Viskar, är en k-utvidgning af roten i Visa; se härom när

mare швеи. Ett älfnamn Visa. tìnnes föröfrigt i Norge, i Lom,

Kristians amt, men det uttalas med längt slutet i4. Fsv. Visu

пиве: betyder alltsä ’Vesans (Viskans) lângsjö’. JÍ'l' med af

seende pä bildningen Asp, Vir, Ämlângen ш. 11. Dativt'ormen

Visulangi tillkännagifver, att senare leden had@ substantivisk

funktion; jfr det likaledes i VGL IV förekommande at oönem

выдавит.

 

l) Rygh NG 3: 203. 2) Styife Un.2 s. 166.

3) Hdskr. G, Н: visulangh, Q ‘певшие, е111. Schlyt. VGL s. 288.

Hdskr. Q härstammar fràn вещие hälfteu af 1400-talet; se Schlyt auf.

st. s. хххш.

‘) Rygh NG IV. 1: 64.
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Hvad nu betydelsen af Гну. Visa beträfïar, ha den älf. som

betecknas med detta ord, ock Säfvan eller Säfveän erhâllit sinn

namn i штата“; mot hvarandra. веет betyder ’den Мгла’;

se närmare Säfvelůngen. Fsv. Visa. är et'ter min mening en

bildning af den ieu. rot vis, som ingâr i sskr. vis- ‘vara чётк

snm. if`rig’, fht. visala ’vesslsŕ1 egentl. ’den тика, snabbn', gr.

ziékougoç, od'Àoupo; (<- 'ai-(Fm-sìo- ds.)‘, aiáìoç“ ’rörlig, snabb'

(‹— 'afro-0101)? Den enklare basen vi- synes 11а grnndbety

delsen ’vända sig, slingra sig 0. dyl.’; doek finnas äfven bild

111113211- med betydelsen ’ila о. dyl.’s I fräga om den semasio

logiska utveeklingen jt'r de hos Persson Wz. s. 78 anförda

parnllellerna isl. snúa : ugs. snúd 0. s. v. Besläktade äro

sjönzunnen Visken, Vismen, ‘Папы-аи, möjligen äfven Visen,

men sannolikt icke visten. Betydelsen ’rask, snabb, litlig’

upptl'äder ät'ven annars i namn pá поп-(Пека vattendrag; se under

Femlingen, Knrken, Leken, шатает, Магнат-ел, Srinnaren. Säf

skilt i älfnamn väntar man sig шиш-1131115, att en sädan be

tydelse skall uppträda. Här má erinras om de ofvan behand

lnde älfnamnsstammarna Skut- (nu шиши-11611, biflod till Vìskan)

oek Tros- samt om de galliskn flodnamnen Tax-os, тат, Tam,

llvilka säkert höra till ir. tare. ’värksam, liilig’, sskr. taráni

’rnsk"‘, vidare om det trakiska flodnamnet Istros (Donau) ock det

vanliga, sannoliktkeltiska fiodnamnet [ваш (Isar Bayern. Iser

Böhmen, Isère biflod till Rhône 0. s. v.) : sskr. isiras ’braid`

sknnde, liflig, frisk’5. För Viskan är ett dylikt наши syn

цеп-1131111 passende: till en början hopträngd mellan höga 1151-3

väggar. har den sedermera i allmänhet ett stritt oek forsande

 

l) Schrader KZ 30: 462, Bezz. Beitr. 15: 128; jfr äfven \\`icde~

mann Bezz. Beitr. 28: 68, som dock för visala, 1113111- fràn en rut т

~sich rasch bewegen’.

2) Persson Wz. s. 78. Л: dock Prellwitz Et. wb. Om hit

liörnnde ord se för öfrigt Froehde Веги. Beitr. 21: 202 f.

3) Se Persson \Vz. ss. 78, 114; Mauss 1F 1: 159.

4) Stokes Fick? 2: 123, Much ZfdA 41: 127. För desse Damn Юге—

51:15 visserligen med так“ en annan härled-ning af d’Arbois de 31111611—

ville Prem. hab. de 1'Europe 2: 152; nämnde författares förslsg s_vnea

mig «lock зудит-Идеи osannolikt.

"’r) Much 1F 8: 287 f., ZfdA 42: 165. Summa mening om dessu

lulde namns härledning uttalas tidigare af d’Arbois de Jubainville auf.

url». s. 134: пата. betraktas dock nf denne förf. som liguriskt.
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lopp samt bildar mänga vattenfall?. Därelnot är Säfveàn be

tydligt mera lugn oek säfiig. För öfrigt má tilläggas, att det

bär behandlade 'álfnaninet säkerligen är ett bland de älstai

Sverige.

Med bär anfïìrda nordiska vattendragsnamn ville man ваша

förbinda. nägra utomnordiska iiodnamn pá Vis, sâsom ty. Weser,

hvilket enligt Miìllenhofi` D. altertumsk. 2: 215 utgär frän ett

äldre ‘Паш-Ев, fr. Vistre (1000- ock 1100-talen: Vister), fr.

Vézêre (800- ook S100-talen: visera), fr. Vilaine (800-talet:

Уплата), ital. visore. Samtliga desea namn betraktas af

D'ARBoIs DE JUBAINVILLE (Prem. habit. de 1’Еигоре 2: 177 f.)

som liguriska` nek sâlunda enligt denne författares mening

som indoeurnpeiska, samt Юте till sskr. vësyas (ieu. ’veis-io-s)

’vatten’, gr. íéç (ieu. ’vìsos) ’gii't', lat. virus (ieu. `veisos) о. s. v.,

till en sanskritrot vés, vis ‘Нина (от vatten)’. Om dessa flodnamn

tillhöra 175.1- spräkstam — hvilket pá grund säväl af stamstaf

velsen som frainför allt bildningssättet synes mycket зависти?

—— böra de säkerligen icke skiljas fràn de urgamla nordiska

vattendragsnamnen ai' en stam vis. Hvad deras etymologi be

trätïar, anser jag det sannolikare att de tillböra den ieu. rot vis

’vara rörlig, liflig’, af hvilken ofvan Veselângen 0. s. “11311

letts. Slutligen má nämnas, att Veselůngen ai' V. E. Oman

Nerikes alleh. 1899, s. 47 Rires till ett fornind. veei этанец’.

Vesten, se visten.

Тенет, Se “тет-п.

1) Jfr t. ex. Blumberg SGU Ab 10: 8.

в) Härmed har jug nnturligtvis icke velnt nntyda nägon egen Ställ

ning i fràgan, liuruvida ligurernn voro indoeuropeer eller ej. Den pä

fnllande öfverensstämxnelsen ined indoeur. sprák i frâgs om niiednings

ändelser, som lignriska ortnamn uppvisa, framhàlles äfven af Mül

lenlioiî D. altertnmsk. 3: 179 f. M:s undersökning om lignrernn. är

tyvärr onfslnind; emellcrtid für man, sàsom utgifvarcn MAX ROEDIGER

тишины, icke lůtn sig förvillas af den omstândiglieten. att M. upp

repade ginger frnmháller вы], som tala för liguriskans indoeuropeiskn

härstamning: säkerligen linde undersökningen, om den шита, kommit

att resultern i ett fasthàllnnde af den redan i DA 1: 86 förfäktade

âsikten, att Наш-вши. hörde till Europas förindoeuropeiskn befolkning.

Fràgnn lmr явная: berörts af KRETSCHMER i KZ 38: 108 f., hvilken

anser den förut härskande àsikten om ligurernns icke-indoeuropeiska ur

sprung vara nlldeles obevisnd.
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Yevassen, se Vßvnssen.

Vibjörkerl sannolikt visbjörï'ken (SGU 57: 7) Sìmonstorps

su. Brâbo hd 0g. Om iörsta leden, fsv. viper ’skog' se Vedan,

vulden; om senare шёл-11011, me, Öjbjörken o. s. v.

Yíekern, se Унт-н.

'Vidhgalder eller 'Vidhg'nlle hal' utan tvifvel var_it nam

net pá den sjö, Bysjön, i Yxnerums sn, Skäl'kinds hd Og., vid

hvilken gärden ‘Гавана är belägen. Denna gärd skrifves âr

15171 Widgallum (SRP nl' 11,121), 511‘ 1394 (i) Vidgalla (SRP

nr 2748), är 1413 Wigalla (SD NS 2: 706), ock detta gàrdnamn

âìr bildat som fsv. выковали, nu Skrikegallen, af sjönamnet

Skrikegallen. Första leden är vidher ’skog' (se Vedan, теми.

и. s. v_), om den senare se Gallen.

‘Vidllir, 'Vipil' har enligt mitt förmenande utom allttvìfvel

гати namnet pá iöljande tvá sjöar:

1) en icke obetydlig sjö (med rundad form), som nu kallas

Virserumssjönl, Virsex'ums en, Aspelands 116 Klm. Socknen

канав ài' 1350 Vidhisrum (SD 6: 237), är 1418 Widhersrumï.

Gärdnamn pá rum, hvilkas första led innehàller ett sjönamn.

âìro i synnerhet i Klm. ytterst vanliga (se afd. 1V). Formen

Vidhisrum visal', att ej här, säsom Lundgren Spräkl. int. s. 78

förmodar, personnamnet Vipar ingär. Vidhisrum : 'Vipir = Tid

hisrum : ‘трат (se d. 0.). Den yngre formen типам-ш 11:11

analogìskt erhâllit sitt r pá summa зап som tsv. Höfuirsböle (se

lliìfvern), ГМ. Mœlirsaker (äldre Mœlisaker) : Mœlir (se Mähren),

Runnersrum : 'Runnir (se d. 0.), Vinnererum : lsv. 'Hvinir

(se l'innlngen).

_. 2) den betydliga sjö, som nu канав storsjön, Möklinta sn.

1).-Tjn1'b0 hd Vstml. Vid sjön ligger gärden шашек, hvars

t'sv. namn Widhiebaka (1371), Vidhis Beeke (1448):* otvetydigt

vis-a1' hän pá ett fsv. sjönamn Vidhir. Sjöns nnvarande наши

har för öfrigt samma betydelse‘. Gârdnamnet шашек har sá

lunda fâtt namn efter det lilla vattendrag, vid hvilket ваты

'air belägen ock som flyter ut i Storsjön : det betyder ’bäcken

vid sjön Vidhir’.

1) Nn nf литовец uttalat veßsumfònz’.

2) Styfïe Un.: s. 183. 3) Bellandcr s. 26.

4) Jfr att det nngefär likbetydnnde Bolmen af allmogen likasá

„шута mot Storsjòn; ee äfven under Bällen.
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Identiskt med detta fsv. namn är det no. sjönamnet Vieren,

Buskeruds amt, ock vidare isl. víöir m. 'haf". Vieren ligger

nära sjön Smalvandet. Här uppträda alltså två motsättnings

namn af samma art som Vielången ~ Mjölången, Storsjön ~

Lillsjön (se Lillen), Ljusterhöfden ~ Svarthöfden о. a., se

t. ex. under Lyon samt afd. III slutet.

Namnen innehålla det nord. adj. vid, om hvars uppträdande

i vattendragsnamn för öfrigt talas under пашет ock vien. Det

senare namnet förutsätter en parallellbildning fsv. 'Vidhe.

'Vidhmêl synes hafva varit det fsv. namnet på den sjö i

Kinds hd Smål. (nu Og), som från 1362 omnämnes i SRP nr

523 under formen ‘тантал; jfr med afseende på. formen under

Jälmnren (заплате, Iælmans o. s. vj). Namnet är antagligen

en bildning af adj. viper ’vid’ (se närmare пашет) medelst

suffixet -me af samma art som de af mig Ark. 7: 151 anförda

konkreta substantiven; jfr 'särskilt de fno. älfnamnen Ljóöma

eller Ljófma, Ruöma (se for öfrigt afd. II § 14). På grund af det

Тат. gårdnamnet Кап-саваны: (där dock felläsning eller felskrif

ning kan förekomma) : sjönamnet Kal-ken tycks det emellertid

icke omöjligt, att vi i {щи sjönamn haft en aflcdning -an, som

ju kan uppträda i sjönamnet Widhman.

VidöStern vi°dös2tern, af allmogen ofta kallad viaösïtern

(Wydeustern Blaeu 2: 35 [1663; märk franskt arbete]; ‘падают

[wid Östern] 16b'5__1, Tuneld s. 132 [1741], Lotter c. 1750, Her

melin 1809, GS 1 О 38; падают Rogberg o. Ruda s. [1770;

s. 451 dock -östern]), mycket stor sjö på gränsen af Ostbo ock

Sunnerbo [идет Smål., omgifven af Тёщ kyrksocknar. Den har

i äldre tider haft ett betydligt större omfång? Tydligen är

det samma sjö, som år 1372 kallas Vida. sjöa. Första leden

är naturligtvis sv. adj. vid, fsv. viper, isl. víör 0. s. v. ЧУЮ,

rymlig, bred'. Detta ord ingår äfven isjönamnet Vidavann

pvidvattnet», Jämshögs sn ВЫП, ock sannolikast i det af mig

förutsatta fsv. 'Vidhme, vidare i Vielången, Vien, Viasjön (GS

3 О 40, Medelstads hd Blek), Viesjön 1 О 37 5. Att jag föredrag-er

1) Отшив som råmärke; se Allvin Östbo s. 2.

2) se därom G. de Geer sG'U с 141: 3.

3) Jfr Höjer 2: 319.

4) Öller Jernshögs sn s. 39 (1800).

Ã") Om Viesjòn å 1 Ö 36 :Vedasa se Vien.
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:itt тамада Via- ook Viesjön frân vìlier ЧМ’ oek ej fràn viper

‘sling’` heror därpä, att formen nära ansluter sig till sâdana namn

som Breda, Bredesjön, Djupa, Djupesjön o. s. v., motsva

rnnde Ю‘. Brepasio, Diupasio, Langasio, Svartasio о. s. v.. al'

шаге вгере sio о. s. v. För öfrigt тогда adj. vid äfven kunna

выше i айда: af de under Yedan anförda namnen Visjön. Summa

adj. upptrâider äfven i det Тет. sjönamnet Vidhir ook no. 536

namnet Vieren (se Yidhir). Vidare erinrar ‘Зад om det шутка

ànamnct Viò i Grimnismál. Däremot hör knappast det ГМ.

11011- ock ortnamnet ‘таи hit; se Förstem. 2:1511 f. ock Ve

dnn. I frágil om betydelsen каппа jämföras Bolmen, Bred

refven, Möekeln, Rummen, зашивал‘, sammansättnìngarna

med ведер, stor- о. s. v. Senare leden innehâller säkerligen

vììderstrecksnamnet öster, fsv. ester, isl. виви- о. s. v. Härom

skrifver till mig en шествие, pastorn, ül. ша. С. LINDSTÉN:

»Vidöstern ììr den största sjön i öster frän Västbo härad. Denna

omstâindighet torde bevisa, att den nnvarande befolkningen kom

mit frän v'zister hit ock att sjön вшивая. legat i öster för dem.

som gäf'vo den sitt namn. Här [ф v. s. i Óstbo hd, Tůnnö sn]

канав den ranligen tvärtom Västre sjö i motsats till бац-е

sjö». Att nppkalla sjöar efter väderstrecken är ytterst vanligt.

Frân det l'üregäende erinras om namnen pá Norr- ock вдает

(Sör). Öster- förekommer i sjönsimnen Östjutten (se yawn)

samt бегах-336112, Östergöl (GS 3 О 39), бананам (1 О 31):

jfr âifven Östansjön (3 Ö 36 : Östansjö). Däremot ingär icke

detta ord i Östen 1, sannolikt ej häller i Östen 2. Af увеш

äro hildude : sjönamnen ‘таинства (se лицеи), ridare Väster

sjön (Ventre-)3, Västsjön (GS 1 V 36); jf'r äfvcn väsmnqjön

(1 Ö 31). Dà emellertid namn sädana som Västern, Östern,

Norren, вёсен: icke för öfrigt användas om аббат, anser jag mig

hafva вы] а“ äfven omnämna en annali tolkning af senare

1) Dock fir det osäkert, om пашней hör till sid i lietydelsen _'vid'.

2) GS 3 О 40, 3 О 39 2 ggf, 1 v 37 2 ggf, 1 ò 37,3036,

4 C) 33, 2 О 33 2 ggf, 3 0 33 2 ggf, 2 ó 32 2 ggf (оп аыеш nâra

Vástersjon), 3 Ö 32 närs Vástlandasjon, 3 Ó 31 nära Vástersjon,

1 0 31. в 0 31.

8)е$1040,3‹Т›4о‚зфзэ,2@зз‚193229362

ggr, 3 ò 36 2 ggf, 1 v 35,4_0 33, 3 о 33, 4 033, 2 U32 2

ggf, 3 0 31 113m östefsjon, 6 u 31, 6 о 30.

‚дач-п.—
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leden i Vidöstern. Man böl' nämligen icke alldeles lenlna ur

räkningen den möjligheten, att denna sjö 'alst endast канате

Östern, fsv. ‘091291, ock att detta пата äl' idelltiskt med fsax.

wôstì, fht. 171109121 ‘111151’, hvilket soln bekant är nära hesläktat

med lat. västus. ‘падают vere dä en tautologisk bildning af

ватта art som (pä sätt ock vis) t. ex. Skrikegallen. Jfr äfven

Östen 2. Emellertid torde den först lemnade förklarillgen böra

{тет-ага.

Vielůngen__ vißelogfgen. __

1) (GS 2 O 40) Orkeneds sn, O. Göinge hd вы, nära sjön

Гималаев. __

2) (GS 2 O 40) Jämshögs srl, Listers lld Blek., лёта. sjön

Mjölângen.

Man skulle kunna пека, om huruvida namllets första led är

att föra till fsv. vîper ’skog’ eller ‘брег ’vid’. Enligt mitt forme

панде hör det till det senare ordet. Härför talal', att Vilàngen

2 ligger пата Mjölàngen, hvilket senarc nanln betyder ’den

smala längsjön’. Jfr [паб som yttrats om llo. sjönamnen vieren

ock выпячивает under ‘пани. Dock mâ. päpekas, att Vielângen

átminstolle пишет. icke förefaller synnerligen myeket bredare

än Mjölängeu. Вите passar frân denna synpunkt namnet in

pâ. Vielângen 2. Om sellare leden se Längen. Vielängen 1

föres af Falkm. s. 96 felaktigt till vi ’heligt выше’.

Vieil. __

1) sannolikt visen’ 1 (71911 enl. uppgift; Viesjön GS 1 О

36, se пашет), liten sjö pá gränsen mellan Möne o. Dalums

s:nar, Аз hd Vg. : Vedáse..

2) vißen2 (Ven Lotter c. 1750; 71911 Hermelin 1810, Wide

gren 1: 581 [1817], Thum Link. s. 29, GS 3 O 35; Vihn Brooc

rnan 2: 247 [1760]), icke obetydlig sjö i Grebo, Björsäters, Ät

vids m. f1. smal', Bankekinds hd Og.

Af dessa namn innehäller 71911 1, att dömma af затаившие

formen Vedàse, möjligen fsv. viper ’skog' ock 111- sälunda iden

tiskt med Veden, Vedden (se d. 0.). Däremot utgär 71911 2

шпал-аз: frän ett fsv. 'Vìpe, en utbildning af adj. viper ‘vid’ af

samma art som ‘Bleke : bleker, ‘Пюре : diuper, ‘Hvite : hvìter

 

1) Akcenten var ej säkert känd nf min meddelare.

Sv. Мидии. XX. 1. 45
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m. fl.; se Djupen, Hviten. Om andra af adj. vid bildade sjönamn

se пашет. En parallellbildning` pá --ir till detta 'Vipi är fsv. sjö~

namnet ’Vibir ook no. sjönamnet vieren <- i'no. ‘71611- (se ’Yidhir).

'Vifden har möjligen тат nalmnet pá den sjö, som nu

канав Fläckejön, Fläckebo sn, Norrbo hd Vstml., ock som i fsv.

tid säkel'ligen nägon gàng äfven hetat ‘тазы (hvarom se under

имен). Vid sjön ligger gärden Vefde, Тет. Vifde, som kan

förhälla. sig till ett sjönamn Имел, liksom gärdnamnet ныне,

fsv. Nœfde, förhäller sig till sjönamnet Harden Dalarna (se under

Näckkalfven) 1.

Viilqtten, af allmogen uttalat »Vi-flöten med ej Гит rent

ö-1jn_d» som i kol, коп-увез (SGU 63: 2, 3) R'ágna sn, Finspänga läns

hd Og. Första leden är пани-1151113 flertydig; snarast hör den till

fsv. viper ’skog' (se усам). Senare leden 'ár tydligen etymologiskt

identiek med sv. flotte, fsv. isl. noti, en bildning af паза rot

stadiet till пущ; men i llvilken betydelsenyans ordet här skall

tagas, kan numera icke bestämmas. __

Vifveln vißvelîn (Broocman 2: 748 [1760], GS__ 3 О 35), Шеи

sjö i Ö. Tollstads o. Наше sznar, Vifolka hd Og. Det finns

alls intet som hìndrar att härleda detta sjönamn frân det ваши;

insektnamnet vifvel, hvilket som bekant ingär i sv. гол-аута

= ags. штаты ook för öfrigt uppträder i alla germanska

ерша, urgerm. 'nibilam I fräga om betydelsen erinras om

sjönamnen Bremsen, Kläggen samt det fno. älfnamnet ниша.

Samma отд ingár väl ‘zit'ven i gärdnamnet Vifvelsjö, Lofta sn

Klm. Vifveln hör snarast betraktas som ett jämförelsenamn,

som haft afseende pä sjöns form. и

Viggan vigßgan (щит, enl. uppgift) Tierps sn, Orbyhns

hd Uppl.; kallas i skrift stundom Уйдем-ед (se d. о. 2). Nam

net innehàller en gammal oblik kasus af det nedan behand~

lade sjönamnet Viggen. Пушка former pâ. -an äro synner~

ligen тамада i Uppl.; se t. ex. Bornan, llufvnn, Koi-nan, L_van,

Sklrnn, Шиш. Viggan Íöl'hâller sig till Viggen liksom Lyan

till Lyen. Det tyckes inneliälla sv. oek учен vigge m. 'kil'.

hvilket motsvaras af ìì.-fsv. vœggeß. Samma 0rd ingär äfven i

1) Se närmare under afd. II (ё 20).

2) Se t. ex. Bugge Ark. 2: 219 följ.

3) Om {акынами mellan desea ord se Kock Ark. 4; 174; om

etymologien se under “Ниша.
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sjönamnen Viggaren, Viggen, Viggesjön (GS 3 0 40 Blek.);

om Издании Vrml.1 se Певец 3, 4; jfl' =.ifven Vixen. För

en dylìk etymologi tala ätskilliga paralleller säsom sjönamnen

Skagern, Skarpen, Snyten, Teggen, Udden. Emellertid mä

mäl'kas, att i Norge filmes ett älfnanln Viggo., fno. Vigg?. Nn

Fórekommer visserligen ett no. vigg ’yxägg’, hvilket är samnla

ord som sv. vigg[e] (se Ross); men i regel motsvaras detta ord

i sin vanliga betydelse at' no. vegg (чаев). Fno. älfnamnet

Vigg föres ocksâ af 'BUGGEB till fno. vega ’Fora frän ett Ställe

till ett штат’ (se ищу). Den gifna llärledningen af Издав,

Viggen о. s. v. blir däl'för nägot osäker, ос}: nägot eller nâgl'a

af de svenska namnen bör kanske hällre förbindas med det

norska, där ordet чаев säkerligen ieke ingàr.

Неважен чйгзваг’п.

1)__ (Viggar[e]n Hel'melin 1804, Björkviks sn s. 16 [1823],

GS 4 О 33 nl. il.) Bjöl'kviks sn, Jönäkers hd Sdml. : ‘Павы-соф.

2) (‘Легат Tham Ups. s. 204) = Vigglm. Detta паша

visar h'án pá ett Тат. 'Viggin Det ììl` sannolìkt, att ватта sjö~

namn äfven ingär i gärdnamnet Viggesbo Rumskulla sn, Ydre

hd, hvilket enligt en handling, aftryekt af Rääf 1: 254, àl' 1453

skrefs wiggesbode. Gäl'den ligger vid sjön Hjorten. Bäda nam

nen _ det nu föl'svunna ‘Viggir oek det ännu let'vande _ ha

Sälunda ui'seende pâ. sjöns form. Det äl' dock möjligt, att namnet

’Viggir i нише: använts om de та strax bl'edvid belägna, medelst

en Шеи à förenade smäsjöal'na. Härför kllnde tala att _ som

under Певец framhälles _ samtliga набат med detta namn едет

ligen uppträda па ock на. Nol'rby Ydre g. 2:81 härleder

Wiggesbo ur ett personnamn.

Om härledningen se “вещи. Den {бы nämnda at' de bäda

sjöarna hal' säkerligen fätt sitt namn pá grund af formen at'

dess (syd)västra strand; se kartan.

Viggen.

__1) Norra. o. Södra., vig4gen (GS 3 Ö 35) Tjärstads sn, Kinds

hd Og. : ‘Изведал, ett stycke t'rän sjön n'ára en liten, i fórbindelse

1) Namnet anföres af Fel-now s. 10. ›

2) Se Rygh NG 2: 173, Elven. s. 296 f., (Шт äfven svenska vatten

dragsnamn nf en stam Vigg- omnämnas.

a) Вуз}: NG 14: 396, jfl- Elven. s. 297.
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med desamma stäende ä, som вшей sannolikt iìildre tider hetat

Vigga, шведа 1. ngt dyl. Att namn pä dalar innehâlla ВШ

пашп, är säväl i Sverge som Norge учете: vanligt.

2)_Norral о. södm, vigßgen2 (vígaw, akc. 2) (Hermelìn 1808.

GS 2 Ó 32) Kroppa su, Filipstads bärgsl. Vrml.

3) Поп-а, 0. Södra (Hermelin 1808, Höjers Капа), tvä af

Viggälfven genomñutna sjöar i södra delen af Älfdals ock norm

delen af Fryksdals bärader Vrml. Möjligen ha sjöarna ГМ: sitt

пашп af' Vigg'álfven, som kanske i шаге »tid haft namnet Шт

= no. älfnamnet Viggo. (se Пари).

4) Non-a о. södra (GS 4 О 31) V. Färnebro sn, Vángsbro

su УБИЛ. : Viggarne, Viggbo. Viggbo канав är 1371 71338

Ьобиш‘. Sjön har i fsv. alltsä hetat` ‘Едва.

5) i sammansättningarna Bo, сайт, Bàviggen, som за“

i'örbindelse med Viggen 3.

En sjö шеф namnet Viggen íìnnes äfven i H_edemora su

Dalarna (GS 3 О 30); jfr Tuneld s. 101 (1741). Afven denna

sjö bestâr egentligen af tvâ sjöar, hvilka äl'o skilda medelst ett

smalt näs. Ett gemensamt drag Юг alla mig bekanta sjöar af

namnet Viggen är sälunda, att de uppträda т‘). ock суй; jfr

Миш under “уважен. Ош härledningen se Viggan, Пурген.—

Fsv. ’Vigge.

Fsv. ‘Идей (i gärdnamnet Viggesbo), se Пурген.

Fsv. Vighp- är en sjönamnsstam som pâ sätt ock vis faller

utom omrâdet für denna afhandling, men dock 11311- má behand

las pá grund at' det intresse den erbjuder. Den ingär i 71919

siötresk (15692) Ãngerm., hvilket namn säkerligen шва:- fráu

ett enkelt ’Vighpe eller ‘идиш. Ett motsvarande fno. äh'

namn är det Vìgô, som omtalas hos Буди NG 15: 16. Bild

ningen 'zír säkerligen icke, säsom i Нега andra sjönamn pá d,

denominativ. Jag antager ett ’gegiö, bildat med det suffix för

nomina адепт, som jag behnndlat Ark. 7: 165 f. Namnet hör

till isl. vega ’föra frän ett нише till ett annat’ ock är en pa

rallellbìldning till fno. älfnamnet Vigg, hvilket Bugge~Rygh NG

14: 396 für till samma. vâìrb (‹— ’13.0516) Se för öl'rigt öfvcr

замен (afd. Il, s. 38) ock Ю‘ Fyghpir.

l) Styñe Bidi'. t. Шива. мы. 1: 140, Bellunder s. 40.

2) Anfört af Nordlander Ангел-ш. ûskev. s. 24.
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__ Vígotten vißgotßten1 (GS 3 Ö 37 о. 38) Lemnhults sn,

Ostra hd Smål. I betraktande af de icke få. sjönamn af my

tisk innebörd, som vi i det föregående träffat, ock särskilt med

tanke på Alguten _ förutsatt att den här förut gifna tolkningen

af detta namn är riktig _ ligger det nära till hands att äfven

i Vigotten se ett dylikt namn. Jag skulle emellertid icke fram

ställa en sådan hypotes, om icke i fsv. funnes ett personnamn

‘71511391- eller Vigöter, hvilket troligtvis, såsom också Lund

gren Hedn. tro s. 56 antaget, har mytiskt ursprung. Det inne

håller Гну. vi- 'hälgedom' ock en motsvarighet till det isLGautr,

namn på Oden. Nu kunde man visserligen _ liksom i fråga

om Alguten _ rent teoretiskt tänka sig, att det är personnam

net ‘пашет eller Vigöter som här ingår. Men mot ett dylikt

antagande talar kraftigt, att personnamn annars icke bilda osam

rnansatta sjönamn. Jag anser därför möjligt, att här ett guda

namn föreligger, motsvarande ett isl. 'Végaum Om formen se

‚немец, till hvilken artikel för öfrigt hänvisas. Formellt sett

kunde man dock äfven tolka Vigotten som innehållande fsv.

viper ’skog’ (se шиш о. s. v.) eller viper ”vid” (se пашет)

ock den stam дань, som ingår i sjönamnen Göten, Götemaren

ock i no. älfnamn på Gaut-, hvilka namn nog icke hafva my

tisk betydelse; men det synes mig mindre lämpligt att skilja

namnet från det nämnda Viguter äfvensom från gårdnamnet

‘туманная »innan Hemmingx bole i Forsaridhe» (så skrifvet år

1404, SD NS l). Hvad detta sistnämnda vidgar, är det ju ej

omöjligt, att det innehåller ett sjönamn ’Vìguti; jfr (det likaledes

mytiska sjönamnet) машин. Om nn Alguten är sammansatt

med en motsvarighet till got. alhs ’tämpel’ _ hvìlket dock är

högst ovisst _ vore öfvercnsstämmelsen mellan detta namn ock

Vigotten icke ringa. Jfr Allgnnneu (z Algun = fht. Антенна),

där möjligen namnet på en kvinnlig stridsgudomlighet uppträder.

För МНЕ‘: hänvisas till Frövlittern, Onsörjen, Вагинит, Ullen, Ull

тиши-п, Toren, Туши. Har sjön möjligen äfven burit namnet

Älgen (se d. o.)? _.

Villolten sannolikt изношен 2 (GS 2 O 34), mycket liten

sjö i Tivedens sn, Vadsbo hd Vg. Första leden kan i saknad af

 

1) Namnet är dock numera mycket sällsynt i orten. Sjön kallas

i stället Fagerhultssjon.

2) Sjön var obekant för min meddelnre från trakten.
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äldre former icke med säkerhet bestämmas. Sjön är för obe

tydlig, för att man skulle kunna härleda den fràn adj. vid (se

пашет). Snarast är del alltsâ fsv. viper 'skog' som bär 111

gär (se Yedan о. 5. v.). Senare leden innehäller fsv. holt, hult

n. ’hult, liten skog, skogsdunge’, hvarom se närmare under Hult

bren ocknNjurhulten. I fräga om betydelsen jfr under шпон ook

Vedan. Ar denna härledning riktig, 111` шшше1 att fatta som en

tautologisk bildning af samma art som t. ex. Skrikegallen.

Emellertid erinras äfven om sjönamnet Holten, hvilket utgâr

frän ett fsv. Hulse ook sálunda icke är besläktat med hult.

Viknren.

_1_) (Vikarn Widegren 1: 492 [1818]) Gammelkils 511, Valkebo

hd Og., pá gränsen till Vikingstads sn; den kallades äfven

Storsjön.

2) (Вгоосшап 2: 110 [1760]), пишет 1555111711111111 sjö mellan

Flistads o. Klockrike sznar, Gullbärgs hd 0g.

3) урны-211 (GS 6 Ö 30), liten sjö i Häfverö su, Häfverö o.

Väddö skeppsl. Uppl. Jfr de längre upp i 11011- belìigna Vikar

sjöarna.. `

En lìka benämnd sjö íìnnes äfven i Attmars 511 Medelpad.

Namnet utgâr väl frân ett fsv. 'Vikir ook är sàlunda etymolo

giskt identiskt med Vikern. Man kan ej gärna härleda det

fl'ân nägot annat ord än det гать), nordiska vik. Det hetyder

sâlunda ’viksjön’ liksom Getaren ’getsjön’, Нацмен ’hällsjön~

о. s. v. Jfr Viksjön1 samt Vixen. Summa 0rd ingâr äfven isjö'

namnen Viken ock Vikholmen. Hvad Vikaren 3 ook 1711111:

sjöarna beträñ'ar, kan man emellertid ej, om llâìnsyn tages till

зубы-паз nuvarande form, fatta namnet sâsom betydande ’deu

pá vikar rika sjön’, utan namnen тёще antagas hat'va en aunan

grund. Det torde därtîìr i detta sammanhang böra päpekas, att

i fht. ortnamn, som innehälla en stam упр, ett ook annat 013111

ligt spär visar sig af ett gammalt ord, som enligt Förstem.

2: 1518 mâste hafva betytt ’moras’ (weicher bodem). Skulle

’áfven i Norden en тощим-1511131 till detta ord hafva existent?

— Vikaren 1 ville man gärna förbinda med namnet à den

Socken Vikingstad, à hvars gräns den vai-it belägen. Det skrefs

 

1) Gs 2 О 38 : Vikanäs, 1 О 37 пик, 4 О 37, 2 v 34, 20

34, 4 С) 34 : vik, 4 ò 33 : Vik, 6 О 31 : Чисел-11111, Viktor-pen.

Y_`_`.~-~'_.*`
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är 1382 Vikìngstadhal. Men ortnamnen pá -stad innehâlla i

de ílästa fall personnamn, endast ett par gänger har jeg funnit

sâdana namn bìldade af sjönamn. Det är för öfrigt klart, att

‘днищами, sàsom redan LUNDGRENY antagit, 111- 8ашш11118а11

med det fornsvenska vanliga personnamnet Viking. En plural

genìtiv af samma ord uppträder sannolikt 1 vingaker, fsv. Wi

kingakir; här 11а. vi dock att söka den äldre betydelsen at'

släktskapsord, hvadan alltsä namnet bör tolkas som Шкет 1111

hör-ande sönerna ellei ättlingarna at' Vike’ (eller med Vik- sam

mansatta namn)2. Vikaren ook ‘тандема stä alltsâ iekei

nâgot direkt etymologiskt samband.

Viken швец. __

1) (Letter e. 1750, Hermelin 1807. GS 2 O 34), ster sjö ì

Vadsbo hd Vg., egentligen en vik af Vättel'n. Trakten mellan

sjöarna Viken ook Orlen kallades under medeltiden Wikeskogh

(SD NS 3: 273 fr. 1417). __

2) (Tham Ups. s. 181, GS 5 О 30), läng ock smal sjö till

största delen inom Faringe sn, Närdinghundra hd Uppl. Den

har äfven kallnts Ryckh'ngen samt bär dessutom namnet Ryck

lingesjön.

Desea. namn äro att fatta som urspi'uugliga :1ppellativer;

se för öfrigt “kai-en.

Vikern 1. Vickern „пикет (Wickern 16583, Lex. 6: 327;

Yikern Beskr. öfver Nora 0. Lindes bärgsl. s. 61 [1791], GS 2

О 32), stor sjö i Nora landsfórsamling о. Vikers kapellförsam

ling, Nora bärgsl. Vstml. : Vikersvi'k, Viker. Namnetá den sist

nämnda gärden skrifves är 1347 ‘Пиш- (SD V), hvaraf' fram

gär, att sjöns fsv. namn var Vikir, Viker (sjünamnet Viker :

gärdnamnet Viker = Alstern : Alster, Immen : Immen, Kläg

gen : muggen о. 8. v.). Namnet är sälunda egentligen etymo

logiskt identiskt med Vikaren ook betyder 'viksjön’; se 11111‘

mare “км-ел. Jl'r Vixen (slutet). _.

__ Vikholmen vißkholsmen (Wieselgren 2: 709, GS 3 O 39)

Almeboda o. Linneryds шпаг, Konga hd Smäl. : Vikholmsryd.

Om förra leden se Уши-ел, от den senare Helmen ock jfr Tost

holmen. Det kan ej afgöras, 0m namnet ursprungligen tillkom

1) Styîfe Un..z 8. 202. 2) Lundgr. Personnamn'pà `»ing s. 6.

3) I handling, aftryckt i Norask. ark. 3: 453.
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mit nägon at“ de att dömma at' karten icke fà holmar, som

fìnnas i sjön, eller om det uppstâtt för att beteekna sjöns holm

rikedom.

Villingen, Stora. o. Lilla, vil"ligen2 (vìlzgan) (GS 3 32).

tvá smâ sjöar i Knista sn, Edsb'árgs hd Nke : Villingsbärg. En

like. benämnd sjö íinnes äfven i Husby tingslag Dalarna (GS 3

О 30). Namnen böra väl sammanhällas med no. älfnamnet

Villa'.

Det ligger närmast till hands att bär antaga atledningar

at' adj. vill, motsvarande fsv. vilder, viller, isl. villr, jfr fsax.

i'ht. wildi, ags. wilde, got. wildeis o. s. v. samt aiiedningen

vilse. Nsv. vild har sà till form som betydelse pävärkats nf

det tyska ordet. Etymologiskt identiskt _ rent formellt sett

_ är alltsä t'sv. vìllinger ’vettvilling’.

Svârare :ir att säga, hnrn narnnet skall uppfattas i semasio

logiskt afseende. Det nordiska ordet betyder dels ’vild (om djur)'

l. ’ursinnig, frän vettet’, dels ’vilsegäende, vilsegängen’. Den

senare betydelsen tîirmodar Rygh Elven. s. 297 i det n0. älf

namnet, men antagandet synes osannolikt. Den första 110131111]

sen erinrnr om den af ’liflig, orolig, hastig, yr; häftig’ i sjö

namnen Femlingen, Leken, Nimmern, Striern, Svinnaren,

Vimmern. Man kunde ät'ven erinra om sjönamnet Token.

Namnet skulle dä. syfta pä oroligt, lätt upprört vatten l. dyl.

Jfr sv. villbatting ‘уг, vild pojke, vildbasare’.

Med tanke pá Wi11attunge(n), Wildattongen, tidigast om

nämnt är 12752, kunde man emellertid ät'ven uppkasta den frá

gan, huruvida ej i vâra vattendragsnamn betydelsen at' vildi

t. ex. тащить, ty. wildniss 0. 3. v. ingär. Villingen skulle

dâ. snnrast ha. betytt ’sjön som ligger inne i villande skogen’

l. ngt dyl. Att Willattungen bör öfversättas säsom ’vildmarks

ättingen', 311- höjt öfver ¿iìlt tvifrel. Det nuvarande Villâttinge

härad Sdml. är Nyköpings läns mäst knperade oek bärgiga

bygd, ook 1 dess norra del tinnas vilda, ödsliga ock kâirrfylldn

skogsmarker. Häradet anses ocksâ vara den del af Sdml., till

hvilken odlingen senast hunnit”. Ош af motsvarande tyska ord

bildade ortnamn se Förstem. 2: 1534. Särskilt erinras 0m fht.

l) Будь NG з: 364, Erven. 3. 297.

2) Styife Un.2 s. 236. a) Höjer 1: 193.

A ä _~r`~-‘
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Wilden-bak, hvìlket VGRIENBERGBR anser innehälla ett adj. pá

-ra- till fht. wildi ’siluaticus, agrestis, ferox“,

Emellertid kan man i saknad 2111317.101’11101'11211111'11311'15

icke vara fullt säker pá att namnet 111561- frän ett fsv. Villinger.

Jag erinral' om Hulingen ‹— fsv. Hulunder. Sjöarnas form

talar mot att förutsätta. ett fsv. «приведут vnängen. — En

stam Vil- tycks ingä i Vilsjön (GS 3 Ó 37) ock тщеты-п

(2 V 34).

Villingen eller Villůllgen, Stora, vißlog-'gen (vi-lägen, vi.

láym) (Villângen [101101- 0. 17:50, Нетше1111 1803; Vilàngen Dahl

Carlsk. Soehn 17792, GS 2 О 32), icke obetydlig sjö 1 Bjur

tjìirns sn, Karlskoga härgsl. Vrml. Det kan naturligtvìs ej af

göras, om Íörsta leden inneháller fsv. viper ‘skog’,> hvarom se

Yedan, е11ег adj. viper ’vid’, hvarom se названия. 1 förra fallet

vore namnet identiskt med sjönamnet Velàngen, i senare med

Vielängen. __

Villlmel'll vim4mern (GS 3 О 36), 111611 1 S. Vi Sn,

Sevedes hd Klm. Dà den är belägen omkr. en mil frân Vim

merby, ha vi först att tillse, hurnvida det linnes nägot skäl att

f`órbinda dess narnn med detta stadsnamn. Staden hette i fsv.

tid “Тиши-щ} (SD IV fr. 1331), Vimarby (14303). Detta namn

synes innehälla gen. ai' ett ваттом älf'namn 'Vim, gen. Vi

mar. Man skulle doek ät'ven kunna tänka pâ. personnamnet

Vimar, runsv. штат, hvilket Lundgr. Hedn. tro s. 57 anser

innehälla vi ’hälged0m’. Emellertid äro personnamnen mycket

sällsynta i nalnn pá -by", ook för öfrigt borde namnet i sà fall

snarast lyda ‘Тиши-81137.

Sjönamnet innehâller enligt min mening nom. sing. af det

fsv. adj ‘vimber, som iörntsättes at' det just iSmäland törekom

mande adj. vemm ’rask, kviek’; jfl' det af vGl'ienberger MdIföG

19: 530 postnlerade fht. sbst. wimi. Ordet är Väl rotbesläktat

med mht. wimmen ’röl'a sig, vim1a.’. Hit hör väl äfven Vim

mersjön (GS 1 V 36), delvis inom Starrhärads sn Vg., samt möj

ligen ät'ven ‘папайи, som inmynnar i Назван Vg. Vidai'e

erinrar jag om det i Snorra-Edda. uppträdande älfnamnet Vi

1) Sitz-ber. d. k. ukad. d. wissensch., phi1.~hist. c1., 142: ‘242.

2) Nox-nek. ark. ‘2: 406. 3) Styife U11.2 s. 184.

4) Se Hellqu. Ortnumn pá -inge s. 136.
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mur-1. Besläktade no. ortnamu förekomma äfveniNorge; därom

utförligt M. Olsen Norske stedsnavne (art. Чипа) i Ark. 22:

123 f., (1511- äfven Vimur omtalas. Den betydelse, jag bär an

tagit, är i sjönamn ganska. vanlig; jfl' Femlingen, Karlsen, Lehen,

Nluimern, Skundern, знати-оп, Tůfösingen ш. 11. ш. il.

Emellertid vill jag icke alldeles undertrycka den väl dock

паза möjligheten, att Vimmern ár sammansatt af sockennam~

net fsv. Vi ос]; det ord f`ór sjö, som omtalas under Maren. Men

äfven med detta antagaude blir det svärt att fórklara fev. Vi

marby ur sjönamnet, man bade nämligen чаша: sig ett Vi

marsby.

Vinnren, se швеи.

Vindommen vindsom2men 2 (Vipdommen Lotter с. 1750;

Vindomen Hermelin 1818, GS 4 О 35). stor sjö iHaun'ás.

Uknn ook Tryserums szpar, N. Tjusts hd Klm. Senate leden

:fir det tre gänger â andra häll uppträdande sjönamnet Om

men, hvilket betyder ’den ljudande, klingande’, eu i sjönamn

vanlig betydelse. Frän sjön utgâr den krokiga ock slingraude

Vindân. Det kan alltsä tyckas ligga пата till hands att апсида.

att sjönamnet sammansatts med detta. änamn; Мг Asl», зять.

Veselängen (: älfnamnen fsv. Aspa., Sœva, Visa). Det bör fóras

till sv. vind, isl. шип ’sned, skef", v. vinda ’sno, vända; skela`

о. s. v. Samma härledning antager Rygh NG 2: 100 för fno.

älfnamnet Vind, no. шпиц (frân sjön Vindin); jt'r auf. arb.

2: 236, IV. 2: 302 ш. fl. st. Hit hör väl ook fsv. Windastròms.

En l-añedning föreligger i Vindelälfven, som bildar sjöu Stora

Vindelen, Västerbotten; 36- ags. Windles ófer (= stranden af

Windel), nu Windsor. Med det-ta Штата sammanställes fi.

sockennamnet тафты 1605 af Saxéu Sv. bosättn. i Finl.

1: 250; jfr Karsten Osterbottn. ortn. 1: 105. I Askersundsnlands

församling Nke Напев en Шеи sjö Vinnasjön (GS 2 О 33) r

Vinna., шипами. Gàrdnamnet типа skrifves är 1447 ‘шпаны.

От detta i sin tur utgär frän ett osammansatt sjöuamn, kunde

man (‘газа sig. om icke äfven bär ett besläktat паша föreligger.

Men det filmes intet i formen vare sig af sjön eller den genom

1) Andra Швы—сет, t. ex. Шип‘, hos Buggc NFkv. s. 331.

2) Ейск- cn annan uppgift, som dock ej liärleder sig fràn вазон

i trakten boeude, skulle пашней utlalas -Ogmem

3) Tham Sthm s. 204. 4) Vadst. kl. jordeb. s. 221.
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flytande ån som ger anledning till ett sådant antagande. Detta

namn torde därför böra föras till vind темпе’; jfr följ. namn samt

no. fjordnamnet Vingen <- fno. ‘Vindge : adj. vindugr enligt en

gissning af Виду-1137311 NG 14: 47, Elven. s. 342. Med afseende

på betydelsen 'krokig 0. d.' böra Viren, Vràngen ock där an

förda namn jämföras. Vidare erinras om det grekiska flod

namnet 'Ehaadw i Arkadien: åkte-ao) 'winde'1. Nu får det emel

юта icke tagas som afgjort, att värkligen Vindommen erhållit

sin första led från Vindàn. I betraktande af den i ögonen fal

lande oregelbundna form — med otaliga bukter ock slingringar

_ som utmärker Vindommen, är det lika möjligt, att förhål

landet är omvänt, så att шлам uppkallats efter Vindommen;

jfr t. ex. Viggälfven : sjönamnet Viggen. _ Då namnets senare

led har en betydelse, som åsyftar, att sjön är blåsig, kunde

man ju också tänka sig, att vind 'ventus' här inginge, i hvil

ket fall ordet vore en tautologisk bildning af' samma art som

sjönamnet Skrikegallen; men jag anser denna tolkning osannolik.

Fsv. 'Vin(d)se, "Чище (eller möjligen 'Windsio[r]) har san

nolikt varit namnet på den lilla sjö, som nu kallas Vinsarpsjön

(GS 1 Ö 36) Bönc sn, Redvägs hd Та. Vinsarp skrif'ves år

1323 vinsœthorp” ock år 1399 Winzathorp (SRP nr 3054), en

sätesgård som först var belägen vid södra ändan af sjön, men

sedan flyttats till väster om sjön i Dalums snß. Detta namn

är antagligen sammansatt med ett sjönamn ‘тащат, hvilket

förhåller sig till Winzatherp liksom Hindsen till fsv.Inzachind,

Eindsekind, 'Holse till Hulsaliunga (se Holten), Ramsau till

Ramsebodha; jfr Ymsi (se Ymsen) m. fi. Namnet hör knappast till

vind темпа’ (jfr föreg. art.); det bör nämligen märkas, att den älst

uppvisade formen är ‘Лишь. Erinras bör äfven om no. Vinse

dalen, hvilket Rygh NG 3: 395 anser kunna härledas ur ett

älfnamn. __

“цеп vi4nen eller (enl. annan uppgift) vißneni (GS 2 О 39),

icke obetydlig sjö i Härlunda ock V. Torsås sznar, Allbo hd

Smål. : Vinsnäs, Vinskalla. Ош det förstnämnda uttalet är

det äldre, har den Гну. formen varit 'Hvin. Har däremot akc.

2 gamla anor, kan i betraktande af' gårdnamnen på Vins

 

l) Fick Bezz. Beitr. 22: 51. 2) SD 3: 605 fr. 1323.

3) Styfïe Un.._. s. 111.
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namnet endast ha lytt ‘Hvinir. I detta fall är det identiskt

med det gamla. namnet pá sjöll Vinningen saint med det fno.

tjordnamnet Hvinir,‘ onl hvilket senare mera lltförligt Rygh

Stud. ss. 37, 80. Vid Löfsjön, Sol-unda sn, Sotholms hd Sdml.,

ligger en gârd Vinaren, hvilket namn tyder pâ att sjön iäldre

tid hetat pá ватта sätt; jfl' gärdnamnen Alster : Alster-n, Viker

: Vikern о. s. v. En likabenänlnd liten sjö' fillnes enl. GS 3 O

29 äfven i Svärdsjö sn Папаша. Här törelâge alltsä. ytterligare

ett par fsv. sjönamn ’Hvinir. Jag llar ansatt en fol-m med hv-,

ту särskilt nâgl'a. norska namn visa, att vi lla att st'álla ordet

lill sv. hvine., isl. hvl'ne, om vinden. Hit hör nämligen äfven

llo. â'llfnamnet куша, af Hvíne., hvilket âifven Rygh NG 2: 45

tolkal' som ’den hvinande', samt det fors- eller bäcknamn, som

sannolikt (‘ш-111511195 af fllo. gàl'dnamnet Hvinendil. Med tanke

pá de mänga nedan ook i öfversikten anförda sjönamn, som

mäste härledas af ord med betydelsen ’skrika, jämra sig'` är

man mäst böjd att i namnet inlägga just denna, i ordet stun

dom uppträdande llyans; jfr Skuttungemälets vine?, 11.-1131‘. hvina

‘Шва, illa’. Det i Gl'imnismál ook Snorra-Edda förekommande

tlodnamnet Vine äsyftar den гузка Dvine; jfr i Юге: anförda

dikt Rin samt i Sn.-E. Tems ock Humm. _ Med afseende pá

lletydelsen af Vinen erinras om sjönanlnen взыщи, Gelmaren,

дышал-911, Järmen, Kärmen, Ommen, Open, Rusken, 81111119

gallon, Skrälen, Skräfveln, Sůngen, änamnet Susan ook můllga

andra, nedan nämnda i öfversikten (III, s. 72).

Vinningen vin”nigen2 (Brooclnan 2: 75 [1760], Hermelin

1818, Её!“ 5: 10) Asby sll, Ydre hd Og. : Vinnersrum; nu sänkt.

Sjöns fsv. namn ingär i detta gärdnamn. Àlst har jag funnit

detsanlma i en handling frän 1561”, skrifvet huinissrom; seder

тега är 1598 under formen huinnersrum". En 'annu äldre

form, i Huenisrom 1545, anföres af Norrby Ydre h. gärdn. 2: 48.

Stamvokalell i forsta leden har förkortats pá grund af dess

ställning i relativt obetonad stafvelse. Med afseende pä r-ets

föl'ekonlst i genitivus jfr fsv. Widhersrum : ‘Wiper (se Vic-n),

sv. Vänersborg : Vänern m. fl. Gärdnamllet har sà реи-1111111

sjönamnet, hvilket annars skulle lla längt 1. Vi Нина äfven,

l) Se Rygh NG 14: 372. 2) Grip Sv. llll. XVIII. 6: 47.

3) Aflrycke nos Rääf 1:’316. 4) Raaf 1:350.
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at: ailedningen -ing- i senare tid шпате. Pâ liknande sätt har

т. ‘Hïpsio blifvit Bissingen, fsv. ‘Yxne (z Yxnarum) utbildats

till Yxningen; jfr ìifven (купцов, Ripplingen. Namnet inne

häller naturligtvis stammen i nord. värbet hvina. (ее Vinen) ock

är sâlunda ej besläktat med de under Vindommen anförda nam

nen. Däremot äl' det möjligt, att ìifven fsv. gärdnamnet имп

nishun: (SD NS 1: 51) Alsheda sn Smál. törutsätter ett пишет.

fórsvunnet sjönamn ‘ниш.

Denna härledning af namnet Vinningen har jag redan

förut framställt i del II, е. 27 (tryckt 1904). Sedermera. har äfven

Norrby Ydre h. gärdn. 2: 49 f., oberoende af mig, sammanställt

sjö- ос]: gârdnamnet; men N. antar i st'állet ett ш. ’Hvinningsrum

som grundform. Jag kan ej ansluta mig till denna mening :

Vinningen äl' snarast en yngre utbildning af ett fsv. 'Hvinir

(ее Hellqu. Sv. lm. 1905, е. 89).

Vinsarpsjön, ее ‘Yin(d)se.

viren vi4ren, 2, 4 Vani. vi"rn.._

l) (Wieselgl'en 2: 709, GS 3 0 39), ganska betydlig sjö i

hufvudsakligen Linneryds en, Konga. hd Smäl. : штанин,

Virsryd. u

2) (Hermelin 1804, GS 3 О 33), läugsträckt, icke obetydlig

sjö i V. ock O. Vingâkers sn, O_ppunda hd Sdml. : (?) Viale..

3) (Hermelin 1802, GS 6 O 31) Кипа sn, Ãkers skeppsl.

Uppl. : Vira, ‘Гц-вода, genomíluten af Virůn.

4) (Hermelin 1802, GS 6 O 31) Её еп, Sjuhundra hd Uppl.

: Virboda. _.

Samma пата har äfven burits af Virsbosjön (GS 3 О 31),

icke obetydlig sjö i Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. : Virsbo.

Stammen vir- ingär ät'ven i sjönamnen Virken (: Viresjô), Vir

видел, genomfluten af Virân, Virsjön. Slutligen visa 33111

namnen Virbo ook ‘гашиш, ш Humleân Klm. ätminstone

under nägon del af sitt lopp hetat Tira; se närmare Hummeln.

Namnet Viren о. е. v. är enligt min mening nära besläktat med

sv. vira ’veckla 0mk1'ing’, isl. vírr ’filigram’ (i уйми-1:1 ’iìligrams

arbete'), age. vir ’gewundenel' schmuck’. Strängt taget 31- det

formellt identiskt med sistnämnda 0rd. Bäda utgä nämligen

frän ett adj. med betydelsen ’sned, krokig, vriden’ = iriska fiar,

kymr. gwyr ‹— ieu. ‘цеп-т, en r-utbildning af l" vi i lat. viere
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Яша’ o. s. ul Betydelsen är alltså densamma som i Vrángen

ock de under Vinningen anförda namnen. I vissa tall har sjö

namnet sekundärt bildats at' namnet å den genom sjön flytande

Iän; se Viren Hvarken denna sjö eller' Viren 4 har någon

sådan form, att man kunde ha anledning att för dem törmoda

namn med betydelsen 'krokig' l. dyl. Namnen ä de vid sjöarna

belägna gårdarna Virboda visa äfven, därigenom att första leden

icke slutar på -s (såsom штанин, virsryd, Virsbo), att här ett

ânamn 'Vira legat till grund eller att sjöarna burit ett atlett namn

‘Vire l. dyl. - Slutligen må nämnas, att ty. flodnamnet Wiel-au,

fht. 'Wii-aha, snarast hör tillsammans med Weser, Werra o. s. v.,

alltså utgår från en form med touande в. Den upprinner också

inom Wesers område2. Icke häller hör Y'irestadsjön hit. Den

ligger nämligen i Virestads sn (GS 2 О 39), hvars namn år

1416 skrifves Vighsrstadhas (: personnamnet Wigher).

Virfveln. __

1) virsvelfn (Hvirfvelen GS 4 О 36) Hjorteds sn, S. Tjusts

hd Klm.

2) vir3v912n l. ver3vel'~'n (Verfvelen GS__3 36), icke obe

tydlig sjö i Kisa o. Tirserums sn, Kinds hd Og. Namnet ådenna

skrit'ves emellertid i äldre tider ock uttalas ännu äfven Várfi'eln

(se närmare d. 0.). Möjligen är det från 1318 anförda gårdnam

net Hwerwelstorp (SD NS 3: 303), hvilket numera tycks vara

försvunnet, aflett af detta sjönamn.

För det första at' dessa namn synes sv. чипы, fsv. пуп-ш,

isl. hvirfill krets, ring' ligga till grund. Jag erinrar om ags.

ortn. Wirfelmere från 973, som af Middendorff Aeng. flurn. s.

79 вишен till аде. hwyrfel ’wirbeL strudel, kreis'. Sannolikt

ingår i så fall samma ord äfven i det andra namnet; något

fsv. шагни är ej känt, ock ä-formen kan tolkas såsom be

roende på missuppfattning af e-formens etymologiska värde;

den kunde sedan ha inkommit i det talade språket genom in

värkan från skriften. Enligt uppgift från Tirserum har sjön

fått sitt namn efter en i densamma befintlig s. k. vìrfvel, af

allmogen kallad vervel, hvilken aldrig tillfryser. Denna tolk

1) Ош hithörande ord se Nor. Urg. lautl. s. 31, Persson Wz. ss

67, 174, Fick.l ‘2: 270.

2) Se Lohmeyer D. flussn. s. 25 noten.

3) Stytfe Un.2 s. 163.
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ning kan ju vara folketymologisk. А: den emellertid гита,

fâr väl Virfveln 1 antagas ha ватта ursprung. Likvisst kan

man äfven шика sig, att namnet är en afledning at' ett ord mot

svarande" sv. dial. verv(er) ’rask, snabb’, hvilket förekommer

bl. a. i Og. o. Klm.; jfr isl. hverfr ds., hvilket ord dock skulle

reflekteras af ett fsv. 'hvœrver, sv. dial. värvœr). Jag erinrar

om de mànga sjönamn med samma eller liknaude betydelse, som

uppräknas under пышет samt i öfversikten (III, s. 77 f).

virken vil-‘ken (virken Louer с. 1750, GS з Ö 35; Ver

ken Broocman 2: 264 [1760], Hermelin 1810, Widegren 1: 597

[1818], Thum Link. s. 42) Ätvids su, Bankekinds hd og. :vire

sjö, vanligen nttalat Virsjö; пата. sjön Arkon. Formen med e

är dialektìsk ook att bedömma som ‘Тетин jämte Virfveln,

Vesten jämte visten o. s. v.; jfr dial. verke für virke. Nam

net har, säsom gârdnamnet ‘Их-(ещё visar, älst saknat det suf

Ехала k. Detta beror pä anslutning till namnet ä den bredvid~

lìggande sjön Arkon; jfr sjönamnet Käxten jämte Käxen vid

Bieten samt för öfrigt затеи, Kolsnaren, Bungeln, i hvilka

sannolikt en analog suffixöfverñyttniug ägt rum. Jag antager

alltsä, att sjön älst haft ett namn, som motsvarar Viren. Den

ё:- till formen läng ock krokig samt har mänga Утюг.

Namnet Шт sälunda ej - i alla händelser icke omedelbart

—- sammanställas med Virken, namn pâ. Svartäns__utlopp, sun

det mellan Sommen ock Andersbosjön, Ekeby sn Og. Mot en

dylik sammanställning шаг äfven, att detta namn нищая med

akc. 2. Här íinnas enl. Lex. 2: 185 nägra murlika reilar тёте

öfver впадет, höjande sig öfver vattenytan. Enligt traditionen

äro dessa. början till en fördämning For att afleda Sommens ut

lopp i annan riktning ock dymedelst beröfva en nedanför bo

ende ovän det fordelaktiga бекас. Det synes mig Мёдом: sanno~

likt, att detta namn Virken syftar pá denna fördänming ock

вшивая sammanhììnger med det i det angränsande Ydremälet

förekommande verke (= riksspr. тике) m. ’hägnad med ris i

sjö för fieke“, hvilket naturligtvis hör till чах-к, fsv. vœrk,

hvaraf det äl' en afledning pá -ian, jfr vii-ke n. (<- ‘цел-краг).

För denna tydning talar âîfven uttalet ined akc. Hit hörocksä

fsv. Fmœwerke, namn pá en ström i Og. (SD 3: 399 fr. 131.9).

 

l) Anfört af нам 2: 98.
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Nägot af dessa ord ìngär УЗЫ ock i Virkesjön (GS З 39) :

virkesjö, i fsv. tid skrifvet Wirkesyo (1447)1 Algutsboda su

Smâl. Jfr äfven чих-шамана, nu шиканье Nye sn SmâllSD

NS 2: 644) : ett sjönamn ‘читки-г‘? — I {гага om namnetvir

ken hänvisas Гбг öfrigt till Arkon, Viren, “наивен.

Virlàngen viarlogïggn (Lotter c. 1750, Landtm. cont. charm

ШК‘. Sdml. 1751, GS 4 0 34) Björkviks sn, Jönäkers hd Sdml.

: vinàngshun. Sjön genomñytes at' упав, fsv. ‘Пл-(в). Häraf

har Virlàngen ГМ: namn pâ samma ваш som прицеп 1 :

fsv. Aspa., Säf'velângen : Sœva, Veselàngen : Visa, Àmlángen

: Ãma. Jfr för öfrigt Björklàngen : Björken, Örlàngen : Ören

о. s. v. Om härledningen hänvìsas till Wren. Gârdnamnetvir

làngshult visal', att sjönamnet i fsv. tid ändats pä danger,

alltsä lytt 'Vírolanger

‘ГЦ-“093811, se Viren.

Yirserumsjön, se Vldllir.

Virsjön, Se Wren.

Еву‘. “за, namn pá ушках], se Veselângen.

“вен казнен? (GS 1 О 37), icke obetydlig sjö i Ambjörnarps

su, Kinds hd Vg. För tydningen af detta namn äro мышца

nxüjligheter tänkbara. 1) Man kan шика sig ett fsv. ‘Vîsi’deu

lifliga, rörlìga’ : Тег. Visa (ее ТезеШпгеп), Visken, ‘дешев, Vis

naren. Men häremot talar, att i öppen stafvelse î bort öfvergà

till e; se Vßselñngen. 2) Det kan vidare vara en sammansìitt

ning med -sjö ellel' afledning med -ве. 1 förra fallet каппа

t. ex. Alsen : Alsjön, Flaxen : Flaksjön, Bamsen : Bamsjôn

tjäna som jämföl'else; i senare f'allet Hinsen, fsv. 'Hulse (se

Holten), se äfven 'Vin(d)se. Om här en sammansättning med ejö

föreligger, kan första leden vara a) т. vi- ’hälgedom'; Se Yi

домен samt jfr Visjön (under Mulan); b) fev. vîber ’skog`; se

шиш ock jfr Visjön under samma ord; с) fsv. viper ’vid’; se

тщетен-п, Пел. Nägot afgörande kan icke trälïas.

Пикап, se Voselângen (итог-1131) samt швец.

ViSliell vis4ken (Hwisken Lottel' с. 1750; Vinken Tham

Мук. s. 20, Видел-вида 2: 168, SGU Aa 62: 7) Skedevi sn, Шп—

1) Vadst. kl. jordeb. s. 200. Den i SRP nr 850 Ми 1368 ош

nämnda formen “гнездо Bynes vara падет normaliserad.

2) бах-деп är belägen ungefär шт emellan tvänue айда, bl. l.

Värnen.
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spànga Шин hd Ög., pä gränsen till Sdml. Vattnet är enl. upp

gift rörligt ook ШЕЮ. Det fìnnes väl intet вы! att skilja detta

namn l'rân Штатив: Viskan, fsv. Wisk (enl. SD 3: 110 är

1313 skrifvet Wisch), gen. Winkel-1. Frän Uppl. erinras om

Пикап‘ (SRP nr 885 fr. 1369) Hagunda hd. Af ‘Накал liar Viske

härad fätt namn, fda. Wiske метет‘. En älfuamnsstam Visk

iinnes enl. Будь Elven. s. 299 äfven i Norge. Att k i detta

uamn är suffìxalt, framgär bl. a. (Штат) att älfven i fsv. tid

hette Visa, hvaraf sjönamnet Veselàngen ännu är ett minne;

se d. о. ock jfr видав-Будь Elven. в. 343. Jag antager samma

upprinnelse för Visken. Jfr med afseende pá bildningen Агнец,

Jurken, örken m. il. Bäda namnen каппа direkt motsvara fht.

Wisicha, hvilket dock af Förstem. 2: 1557 anses vara en dimi’

nutìvbildning till «159, = ty. Wiese 'ling'. Ош härledniugen af

Visken se för ату Veselůngen samt följ. art. _ Slutligen má

nämnas, att det naturligtvis icke filmes nâgot formellt hinder för

att этапа Visken till шавка 'flüstern’, meu i эй fall mäste det

skiljas frän ‘Пекин, hvilket _ som of'van nämnts _ i fsv. har

begynnande v.

Vismen.

1)2 (Bexell 2: 239, GS 1 V 38) Krogsereds sn, Ärstads hd

Hall. : Vismhulíâ. _.

2)2 (GS 2 О 38), liten sjö strax öster om Vììl'namo, Ostbo

hd Smäl. Det är icke omöjligt, att denna sjö i шаге на äfven

burit namnet ‘Тёщ-цеп (se d. 0.).

3) Stora o. Lilla, vis4men (vésmen, vésmenß) l. visßmen2 4

(Vismen Lotter c. 1_750, Fernow s. 18 [1773], Dahl Саней.

Sochn 1779"”, GS 2 О 32, 33), en betydlig oek en mindre sjö

pá grì'msen mellan Visnums su, Visnums hd, Varnums sn, Olme

hd, o. Karlskoga sn, Как-ввода bäl'gsl. Vrml. : Vismenästorp,

Vismen (1628)“~ Sjöarna genomllytas ai' en ЭПР, som nu hos

l) Jfr шиит-6.21 Valdem. 11:5 Зол-дым, Viskardalr Газет-эк.

) Uttalsuppgifter ha ej lemnats.

3) Dessa former representera uppgiftor frân tre olika personel'.

. 4) Enligt till förf. lemnade muntliga uppgifter fràn па personer

(Björneborgs station).

5) Nor-ask. ark. 2: 406.

6) I handling nftryckt i Norask. ark. 2: 499.

Su. шпат. XX. l. 46
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Реп-по“ s. 14 (1771) канав Visman. Detta kan emellertid вниз:

min mening icke ha varit 'álfvens älsta namn. Den flyter genom

Visnums härad oek har oc-ksä gifvit detta sitt namn säsom ЕШ

varna Alstran ät Alstrem, ml Alster (Se Мнил-п). Varnsn llt

Varnum, fsv. Varnerna (Se Varen), Ölman ät fsv. Ylmahœrad.

Men Visnum Skrif'ves i Гм‘. tid Wisne(e)m, Wissniml «171511

hœìm?. Vi ha sälnndn bär summa i älfnamn ytterst типун

I suffix n, som ingâr i namnet à den i närheten ilytande Varnan

Н (: Warnema), i Гм‘. älfnamnet ‘Вот (se Войти 0. s. и). Älfven

har sůlundn hetat Visn (eller Visa), hvarom under Yisnnren.

i Sjönamnet är diiremot bildat med suffixet m; jfr щите“, .nn

l шпгеп, Lismen, Sonnen, fno. sjönamnet ‘шипит?’ о.а. l mánga

nf de sjönamn, hvilkas stam slntar pá m, tillhör dock detta

| stammen* (se Salumi-en, Kärmen 0. a.) I Vismen är det sna

i'ast en зрит sjönamnet tillkommande nfledning.

i Namnet tillhör för öfrigt en rot vis ’vara i rask ock lillig

il rörelse’, hvarom se ntfórlìgare under de nära besläktade тем-ни

ъ' gen, швец, Visum-en. Det skenbart närstäende no. маете,

kvisma, adj. hvismen är naturligtvis ej att st-ìilla till dessa

namn, dä det haft begynnande h-ljnd.

Hit hör möjligen Шиш föras sjönamnet Vesman, af Tuneld

s. 101 (1741) skrifvet Vässman, Dalama. Вен-Штате по. äh'

namnet тащила äi' det osäkert, om bär en stam Vìsm- med

afledningen -und ingär (Будь Elven. s. 299) eller 0m ej snarnre

oi'det innehäller den icke ovanliga nfiedningen -mund (se Bngge

Rygh Elven. s. 343).

VîSllnl'Pll vi3snar2n eller тамаде" visßnarfn (Visnar Landtm.

cont. charm öfv. 'Sdml. 1751; таим-ед Hermelin 1804, Tham

пук. s. 10, Gs 4 О 32), шеи sja i 1km su, Ãkerbo ha sami.;

närn sjöarna Malsnaren ook Valn rren. Säkerligen kommer

namnet af ett fsv. ’Visnir; jfl' det fsv. vrml. älfnamnet ‘Vian

ock se föreg. art. samt för шиш afd. ll ё 3, s. 20 där det pá

pekas, att ett likalydande ёпашпз к: n ligga till grund för Visua

l) Se Slyñ'e Ишь.2 s. 154. ) Nor. Germ. phil.2 161s.

5) Rygli NG 1: 226.

4) I денно. »stains är det emellertid oftnst att fatta som atiednings

ändelsc. l

5) Man kan einellertid icke blott ‘ Елка pal ett "Пап, umn Шип

pá ett ‘Visa = det дашь], i У'еведшш1 en, {их Visulanger, тщете

 

à „ФА
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ren, pá samma sätt som лапше: á den närbelägna ‘Танцами

kan utgâ. frän det snnorstädes uppvisade älfnamnet ‘таю. Ош

härledningen se “немцев, Visken, Vìsmen.

Vispolen vißspoflen (Hermelin 1810, Widegren 2: 10 [1828],

GS 4 О 35) Dl'othems о. Skönbärga шпаг, Hammarkinds hd Og.

Sjön 'fir läng ook smal, omkring 1/2 mil läng. Man sknlle kunna

каппа sig tveksam, om namnets senare led bör {таз till sv.

n0. spole = t'ht. spuolo, ty. spuhle, eng. spool 0. s. v. eller till

sv. dial. spol ш. щам’, t'sv. грош-рек ’tiskstjärt’, isl. sporör ds.

I t`órra мнет kunna sädana namn som Kammen, Nyckeln, Skruf

ren, Spiken, Tyreln jämföras; i senare Halen, Rumpen ook (Шт

anförda паша. At' desss. bäda möjligheter anser jag afgjort att

den senare bör t`óredragas~ Den öfre ändan at" sjön har för

öfrigt till formen stor likhet med en iiskstjärt; doek vet jag ej,

om denna i natnren й: lika tydligt t'ramträdande som à капал.

Ett med isl. sporör besläktat ord anser Rygh NG 3: 410 kunna

tîireligga i no. sjönamnet Sperillen, t'no. Speröill. Första leden

i Vispolen torde vara Ганг. viper ’sk0g’; se Vedan, гонцов, Vihol

ten о. s. v. _ Nägon motsvarigl'ret till skotska sjönamnet Loch

Vassipoll, med hvilket V. E. Oman Нет. А11е11. 1889, nr 47

sammanställer vârt sjönamn, kan natnrligtvis här ej föreligga.

Visselàngen, se veselângen.

“щёк: Agunnaryds sn Smâl., se Vixen (slutet).

Viste/n.

1) Начав, at' allmogen там ‘195413611, тещ; (visten Tuneld

s. 197 [1741], Björkman 1: 113, GS 1 О 31-32; vesten Letter

e. 1750; västen Fernow s. 27 [1773]), stor s_xiö {ЗИМ Kils samt

Öfre о. Nedre Ulleruds smal“, Kils hd, ook О. Amterviks sn,N.

Fryksdals hd Vrml. : Visterud, Vesterud.

2) i sammansättningen Bre(d)visten.

De bäda namnen mâste sammanhâllas med det no. 130111

namnet visten, пища: med öppet i, sannolikt at' no. ‘Ивы,

fno. ält'namnet vist, om hvilka se ищи-Идите hos Rygh Stud.

s. 62, NG 1: 154, IV. 1: 76. Man vill icke дата etymologiskt skilja

mimnet pá ‘Накал; n i Visnaren vors dà att uppfatto. som вышкол

sonanten i 'zi-stammen Visa.. Flers sf namnen pá -hem visa ett syn

nerligen älderdomligt drag däri, alt de äro ssnimansatts. med »stammen», ej

med genitivus af det ord, som bildar första sammansättningsleden. En

dylik bildning kan äfven ‘уши-1118111 vara.
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(lessa vattendl'agsnamn fl'än det vanliga fsv. ook fno. дат-(0011

socken-)namnet Vistl. Detta senare 1113211- utan tvifvel frän det

дашь). 111016. vist f. 'vistande, vistelseol't, hostad; kost, шаг‘; jfr

hemvist, visthus 0. s. v. I allmänhet äl' det väl i betydelsen

’llostad 0. 6.’ som det upptl'äder i ortnamn ook ej i betydelsen

kost, mat` trots de under Madkroken, шпицев о. s. v. anförda

parallellerna. Sjönamnet Visten skulle dä snarast hnfva ai

seende p5. stränderna; se för öfrigt llvad som yttrats härolu

under Lusten, Salen, Torten. Man llade alltsä att betrakta ät

minstone Torten ock Visten sâsom ett slugs ’llurnamen’. Ell

analog tolkning äl' nlöjlig äfven för sjönamnet Örken (= 1116

marken, ödemnrken), men дав föredragel' att löl'a detta. namll

till sv. 61- 1 sjönamncn Ören ock Örlángen.

Emellertid medgit'ves, att ält'namnet vist icke sà lätt foglll

sig i en dylik löl'klaring. I NG IV. 2: 291 (jfr Elven. s. 251111

antager BUGGE, att vissa vattendragsnnmn, som utgä fl'ân den h'ńr

omtalade stammen, ha betydelsen ’den lugna.’. Under en sida"

häl'ledning kunde nu alla vattendragsnamnen af stammen vist

utan svärighet förenas. 0m ieu. l" ves ’zur ruhe gehen' о. 6.

se t. ех. Wiedemann Bezz. Beitr. 28: 68. Hit hör väl bl. a. got.

wis ’mee1'esstille’, hvilket ord knappast hör tolkas pá det af

Karsten Germ. wortk. s. 302 föreslagna sättet.

Ош 011 1011. l'ot vis med den motsatta betydelsen ’vara rasli.

liflig’ hal' talats under Ушице“. En t-utvidgning af denna

rot är stammen vist-3 i sskr. vist- (vestate) ’slingl'a. kröka sig’

lit. vy'styti ’Windeln’; jfl' Yindommen, l'l'en, Vristnlh'en, "ringen

I detta sammanhang erinras slntligen om det säkerligell

keltìska* tlodnamnet lat. Vistula, polska Wisla, lty. Wiessel.

högty. Weichsel. Detta kan natul'ligtvis sammanllìinga med

vâra här behandlade sjö- ook älfnanln under den ûirntsììttningen.

att de icke böra föl'bindas med fsv. nek isl. vist.

1) 1 nHist. tidsskr. 1: 64 anser K. RYGH det ej olnöjligt. all

fjorden Visten i Helgoland, som är trůng med brantn {551131601- 001:

livers stränder (1111-161- äl'o füge. inhjudande till bebyggelse, kllnnat fÃ

.sitt 111111111 därnf, att trakten frán börjnn varit ett llnderbruk till de

stora gârdarnn pil Thottn eller Minda.

2) Mém. do ln sec. néo-phil. à Hfs. 111; jfr 81'1111'11111111111г 172319.

3) Persson Wz. s. 78. 4) Bremer GPhil.2 3: 77
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"ittell, Se Hvlten.

Vixen, Поп-а. о. södra, vik4sen (Hermelin 1809, GS 237), icke obetydliga sjöar i Höreda о. Eksjö sznar, S. Vedbo hd

Suiâl. : Brevik. Namnet förklaras enklast som Viksjön, ett

ganska vanligt namn, hvai'om se närmare under Ylknren. Vixen

: Viksjön = Alsen : Alsjön = Flaxen : Flaksjön = Ramsen :

Ramsjön = Roxen : Rocksjön(?) = Visen : Visjön. Se für öfrigt

“вен ock Vikholmen.

Formellt sett kan emellertid namnet äfven ha uppstätt ur

ett Viggsjön (se närmare Изгои). De bäda sjöarna öfverens

stämma F61’ отд: till sitt läge i iörhällande till hvarandra med

de tvâ sjöparen поп-а о. sears. Viggen.

I detta. sammanhang má ‘áfven nägra ord ägnas sjönamnet

Vissjön (GS 1-2 О 39), stor sjö i Agunnaryds sn, Sunnerbo

hd Smál. Denna kallas af Wieselgren 2: 919 Wixsjön ock

Viggsjö, af Rogberg о. Ruda s. 382 (1770) Vigsiön, men älst

har jag spärat sjönamnet i den etymologiskt ganska dunkla

benämningen pá den gäl'd, som nu skrifves Viggsjö, men SD

NS 3: 140 fr. 1416 канав Wixeya. : detta gärdnnmn synes sam

mansatt mcd ett enkelt sjönamn, som kunnat lyda ‘Viker ellen

'Vighen I sistnämnda fall kunde det förbindas med det fda.

gàrdnamnet Wigsiö, Wixöl, i det зятю Jurlunde hzeret. Men

äfven ett sädant namn kan vara grundordet för Vixen. Jfr i'rän

fol-mens synpunkt Växiö ‹— vœghsie, Woxen ‹— Väghsien ock se

Ivlg. _.

Vjevnssell2 (GS 4 О 36), vik af Они-53611, Loftahammars

sn, N. Tjusts hd Klm., nära en ö, Stevassen; 311- äfven den i

sucknen bel'ágna gärden Brevassa. Säkcrligen f`ór Vievassen;

Se f`ór ófrigt Vevassen ock Vlclůngen.

Vombsjön, Se "àmmen.

Угон vre4n (GS 3 О 33), mycket Шеи sjö i Во (eller möj

ligen Brefvens) sn, Skyllersta hd Nke. падет: samma form

ock storlek har äfven en sjö i V. Vingäkers sn, Oppunda hd

Sdml., som icke är belägen ä synnerligen längt frän den förra

ock ä GS 3 О 33 kallas Vrensjön. Detta namn 81211- sììker

ligen för Vren. __ Jfr Villensjön für villen о. s. v. Hit hör äfven

Vresjön (GS 3 0 34). Utan tvifvel ha vi bär att göra med en

l) Styñe Un.2 s. 39. 2) Uttalet 5.1- mig obekant.
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bildning af' roten i vrida, Еву. vripa; jfl' sv. dial. vre(d) n. ‘ПЮ

ning, krökning, hörn pá en gärdesgârd m. ш.’ (se Rz s. 318).

Närmare bestämt погас sjönamnet utgä frän ett fsv. 'vrêlier

’vriden, krokig', etymulogiskt identiskt med vrëper, isl. reiòr,

fsax. wrëd, ags. wráö ’vredgad о. d.’ Den ursprungliga grund

betydelsen ’v1'iden’ kommer till synes i fht. reid ’locliig7 krusig'1.

Pä samma sätt förklurar Bugge-Rygh NG 15: 90 den fno. Ш

namnsstammen Beiö. Rotbesläktade äi'o sannolìkt Пишите

ock Ãkervristen. Med afseende pá betydelsen äl'o utom dessa

äí'ven Yindommen, Viren ook Уганде" att jämfîìra. Om Vren

utgär frän ett adj. ‘кл-драг, erbjuder Vràngen en parallell äfveu

i frâga om bildningen.

Vristulfven vrisßtulï'ven спет, еп1. аппап uppgift, af allmogen

uttalat bresßtulí'ven (Vrestulfven Bergman Vadsbo s. 27 [1759]:

Vristulfven Lindskog 2: 50 [1813], GS 1 О 34), tämligen betydlig

sjö i Böja su, Vadsbo hd, о. Lugnàs sn, Kinne hd Vg. Första

leden äl' sannolikt formellt identiek med sv. Тат. vries, isl. rist

f. ’l`ussgelenk’, motsvarande ага. wrist ’handlofve’, mbt. rist

(med bäda bet.) o. s. v. _ dock icke i denna specialiserade Ье—

tydelse, ниш i den af ‘тамаду, lirökning', hvilken troligen är

den ursprungliga i dessa ben'ámningar â kroppsdelarf; jfr sv.

dial. ‘теша ’sno sig', vristna ’vrìda sig’ Rz. Naturligtvis kan

Vrist- át'ven utgä frän ett 2i. 'vrëst- = isl. reistr i uttr. зад-бах

reistr, af Brage använt om Midgârdsormen = no. штат egeuîl.

’vridning. det som är тает. Namnet synes ha afseende pil

nol'ra delens form (se канав). Jfr für öfrigt Ален-тат samt

det sannolikt rotbesläktade "ген 00k Vìndommen, Yrángen. Ош

senare leden se Шпон. — De bâda lederna stà замша bär Шт

met i nägot semasiologiskt sammanhang som t. cx. i Bovrñngeu.

Krokvìllen, Ynlloxen, Акт-‘тмин. — Formen Vrest- Sil' УЗЫ att be

dömma som тех-тещ för “тещ, Vesten för visten о. d.

'Vrůngem __

1) vrog4gen (GS 3 О 38) Nottebäcks sn, Uppvidinge hd

Smäl. : vrànghult. Gärdnamnet visar hän pâ en fsv. sjöuamns

form ‘V1-ange. Emellertid mä anmärkas, att gärdens läge äfven

1) Schade “Чья, Karsten Prim. nominalb. 1: 59.

2) Jfr Kluge Et. wlnß, Persson Wz s. 105 not 3, Lidén Balt.

slav. anlautsgcs. s. 12 (: snarust till ie. у grub).

a) Bugge Tfphil. 6: 97 f.
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kan “НЁМ. en llärledning ur älfvells gamla namn, som kan ha

шк 'Vrang eller ‘Уганда; jfr llndel' вишен 1. Sjönamnets

акаем kan i detta fall vara llrsprunglig.

2) vrogßgen? (GS 3 O 38) Alglllllts su, Uppvidinge hd Sllläl. :

Vränghult. __ __ __

З)1 (GS 3 O 37), krokig sjö i Alsheda o. Окна smar, Ostra

на Smâl.

4) Öfre o. Паше 1. Yttre o. Оде, vrog‘gen(Crae1ius s. 393

[1748, 17 74], Hermelin 1818, GS 3 O 37) Gäl'dveda su, Aspelallds

lld Klm. : Vrůngsnäs, ej sâsom GS nppgifver пацаны.

5)__vrog4gen eller (enl. annan пират) п-0333еп2 (Rääf 5: ‹;.

GS 3 O 36) Svinhults sn, Ydre hd Og.; äfven kallad Justorps

sjön (: Justorp). __

6) тузы: (Ekbaeek s. 25 [1828], GS З О 36) Loeknevi

sn, S. Tjusts hd Kim. : vrangfan.

7) vrog4gen (GS 4 O 36) Gladhammars sn, S. Tjusts hd

Klm.

8) Stora о. Lilla, vrogsgen2 (Vrängen Lottel' с. 1750; Vrän

gen Hermelin 1818, GS 4 O 36) Dalhems sll, N. '1`justs hd

Klm.; jfr Vrlingerl.

9) i sammansättningarna Во-‚ Brovràngen. __

Föl' öfrigt erinl'ar jag om sjön Vrángen (GS 4 O 27 Hills.)

Ilära Vràngtjärn, Уйдите Ош Vrängsjöng, Vrängvattnet (2 V34),

Vrànggöl (4 O 38), det vanliga forsnamnet Vrengen i Norge

(Rygh NG 1: 70), Vrängsàlfven (n0. Vrangs) JöSSe hd Vrml.,

synnerligen krokig ock buktande (se äfven Уганды). Till grund

ligger fsv. vranger ’sned’, motsvarandeis1~rangr, numel'aisven

skan i öfverilyttade bemärkelsel'. Nâgon dylik hetydelse ingär

antagligen i det no. forsnamnet Vrangen. 1detsvellskasjönam

net har man däremot att ища frán den egentliga betydelsen

’sned, krokig, [пинен synnerligell väl passar in pá de flästa af

de nämuda Sjöarna. Jfr Krökingen, Vindolnnlen, Vren. I della

sammanhang erinras äfven om de fht. ortnamnen Crumbeha,

nu Grumbahe, ock Crumbinbach, nu Krumbach, det sellare

äfven flodnamn : fht. crumb, llht. krumm ‘krokig’ (Förstem.

2: 388). _ Uttalsuppgìfterna ock gärdnamnell visa lläu pá fsv.

1) Uttalsuppgift llar ej lemnats.

2) Gs 2 v 34 Dalsl., 4 o 34 og. : Vrangsjon.
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formel-1m ‘Vranger ock ‘Vx-ange, hvilka förhälla sig till hvar

andra som ’Flater : 'Fiati (ее имел) ock ‘Langer : 'Lange(Sß

Längen). Om den ш. formen af Vrângen 1 ее ofvan.

Vrängen.

1) (Letter c. 1750) = Yrñngen 8; sannolikt tryckfel.

2) vrä'gßen2 àl' enl. uppgift namn pá en sjö i Vg., hvars

närmare läge jag dock ej â'n' i tillfälle att angifva.

Samma` пашп bäres af' ett sund mellan Минет ock Туши

1 Norge (Будь Stud. s. 67). Fsv. ’Vrœnge kan vara en afled

ning pá -ian- af vranger `е11ед’. Vrängen : Vràngen = Flä

ten : Fluten = Fyllen : Fullen = Rymmen1 : Rummen. Еше1

lertid bei-0r kauske 1 detta fall omljudsformen snarare pá gamla

oblìka kasus, som ändats pá i(n); ее närmare afd. lI, s. 24.

Vńgllal'ell, Vägsjön 0. S. v., Se Vângaren.

“Цен.

1) (Brooe'r'nau 2: 75 [1760], Негше1111 1810, Rääf 5: 10)Asby

sn, Ydre hd Og.; nu kallad Välen.

2) väŕln med (Lilla, Store. Vâlen Grau е. 452 [1754]. Mel

1an-, Stora Välen H__ermelin 1801, Norra Välen, Mellen Vàlen,

Stora Vâlen GS O 31), tre ещё sjöar iHeds еп, Skinnskatte

bärgs bíirgsl. Ystm. : Vàltorp.

3) vů41n _.(Öster-Wälen Grau s. 400 [1754], Vester, Öster

Vàlen GS 3 О 31), tvâ smä. sjöal' i Ramnäs sn, Знай-11181: М

Vstml. : Välbo.

4) 1 sammansättningen Snövàlen.

Med деееа namn böra sammanhâllas sjönamnen Válungen,

Välsjön (GS 2 О 32 УтшЬ-Шке), valtjäm (1 О 31),v&1ànJt1..

no. ält'namnet Vuela (<- ‘Vála)2. Här ingäl' säkerligen sv. dial.

v5.1 m. ’lörhuggning i skogen; rishög, uppkommen vid röjnìng’

(Rz s. 794), по. veal äfven ’svedjeland’, fno. vá112. Gärdnamnen

Vältorp ock Vàlbo visa hän pá ett fsv. sjönamn ‘Väle, en af

ledning häraf, alltsä betydnnde ’sjön vid röjningen’ (jfr многим.

Denim ock liknande betydelser äro ieke sällsynta i svenska 5311

Damn. Jag el'inrar 0m Bräten, Bränningen, Mofällìngen, Rön

ningen. För den gif'na tolkningen talar dessutom, att tydligcn

en mängd gârdnamn o. d. bildats at' nämnda огд. Sììrskiir

1) Detta nmnn kan dock vara direkt bildat af {еж rymber.

2) liygh NG IV. 1: 142, lilven. s. 288.
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erìnras om det i Uppl. о. Vstml. förekommande sockenuamnet

Vála, шике: i fsv. hette Väla, potsvarande no. Válir'; vidare

om gäl'dnamnet шатен (GS 1 О 31 VrmL).

Namnen má ej f`órblandas med ätskilliga sv. gärdnamn

pá Vâ1, som utgä frän en stam Vari». Att till dem Юга vära

sjönamu vore olämpligt, dâ man ju hälst bör sammanhâlla dem

med det no. älfnamnet Vaals, hvilket pà grund afgärdnamnens

vittnesbörd mäste utgä frän ett Väl. Л? slutligen шеи, som

dock knappast bör förbindas med Válen.

“Щеп! «теги (Höjer 2: 1109) Kylillgareds sn, ведуще

hd Vg. : Vâllered. Sjön канав ä GS 1 O 36 Vůlleredssjön,

hvilket namn enligt uppgif't af en meddelal'e frän пашен är

»ett päfund af geografen. Namnet kunde synas vara ett Тет.

‘Volder = Гну. 'volder, u-omljudd form till valder, isl. чеш

’vall’, jfr ä.nsv. дышал samt Borken2. Detta 0rd är тину

i sjönamn, men dä det шиш-1151145 hälst hör uppträda iafledda

sädana säsom vullingen, Vallsjön, mäste en dylik härledning

afvisas. Gârdnamnet Чаны-за visar för öfrigt snarast hä“ pá

ett fsv. sjönamn, som böjts efter n-stams-deklinationen. Kanske

för 611131 Vâllern Не]: enkelt bör fattas som en ellips af Vál

lered?

Vâlullgen väßlugen2 а (GS 1 V 32 0. 33) Lângseruds sn,

(Штате hd Vl'ml. Запасти innehàllel' namnet en afledning

af det under ушел omtalade sv. vàl, fno. váll о. s. v. Jfri

fräga om bildningen t. ex. наш-цеп, Grytingen, Malmiugep.

Vůl'pmen ingär som senate led i Dalvámpen (GS 4 Ó 35),

vìk at" Ostersjön, Gryts sn, Hammarkinds hd 0g. Namnet inne

häller Sv. vàmm ’mage', Га". vamb, n0. vůmb, isl. тешь, fht.

wamba. о. s. v. Ordet__‘ár icke её. зёПвупЕй nordiska sjönamu.

Jfr Vàmbsjön (GS 3 О 37), танцы (4 О 36). I Norge Юге

kommer det använt om forsar, om чёт, runda holmar, som man

jämŕórt med en buk (se Будь NG 3: 192). Att затеи i de svenska

namnen formen gifvít upphof till namnef, blir vid en blick pá

kartan uppenbart. Beträñ'ande betydelsen каппа för öl'rigt Deger

1) Se om detta Fra, Будь NG Indl. s. 84 о. s. v.

2) Kock Fsv. ljudl. s. 410, Nor. Sv. etym. s. 9, vFries. Nord.

stud. 274 f. ook där citerad litterntur.

3) Uttalas af allmogen mcd lf.
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юнец, Halen, Lůuglmlsen, Mngelungen, Rampen jämföras. *Slut

ligen mit amnärkas, att hithörande gârd- ock sockennamu af

Нега föregâende forskal'e felaktigt forts till fno. hvammr'eu

träng dal“, om hvilket se Vammen. Att detta ord icke lxär kan

зажав, visa fsv. sookennamnet Wamb (1298), fda. (fská.)Vaam,

Vam, Voomb 0. s. ‘к? Af sockennamnet Vom är närniast Vom

sjön (Vámmsjön) i Skäne bildat. I de sv. gärdnamnen syftar

ordct vanligen pâ ställets belägenhet i en dalsänkning;jfr m01

svarzlnde förhällunde i Norge.

Vůngaren тузы-112, uttalas :1f :illmogen vogßgerïn, stundom

змеи Vůgnaren vog3nar2n 3, hos allnlogen vogsneren 3 (Vàngeren

Hermelin 1818; Vàgnaren GS 4 O 36), gauska betydlìg sjö i Törneâ

falla sn, S. Tjusts hd Klm. : Vângesunda., hos Hermelin 171-6113

sunda. Sjönamnet utgör sannolikt en añedning af det gauxln

sv. ordet vàng ш. ’bys 1. hemmans inhâignade азот, gärde,l111g€.

пси’, isl. vangr ’inhägnad plats, ñilt', fsax. ags. wang ’äng

íïfilt, slätt', got. waggs ’äng’ o. s. v. Summa ord ingärivâng

sjön", Vángan, âìlf i Ekshärads sn Vrml., vidare i det sv. фта

ock sockennamuet Vànga, t. ex. i Skänings hd Vg., i VGL

IV. 14: 1 skril'vet Vangir pl., isl. Prúdvangr, Folkvangr, наши

pá Tors ock Frìîjas bostäder 0. s. v. Tyska ortnamn, som inne

hälla motsvarande fht. wang, 'a'.ro mycket vanligu, t. ех. Wan

gapah (: ран ’bâick’) Förstem. 2: 1476 f. Удавы-ел, fsv. Тащи‘.

hetyder nlltsâ 'vângsjön' liksom Getal-en ’getsjön', Hallaren

’hallsjö11’, fsv. ‘певец ’nässjölf o. s. v. Med afseende pá formen

Vâgnaren kunna _jämföras sjönamnen Snesnaren : Snesaren

ock Näsnaren : fsv. ‘Нюни. I frägn om betydelsen se пище“

Samt Кием-оп.

Elucllertid bör for fullständighetens skull äfven deu 11165115

heten tagas i betraktande, att namnet innehâller sv. vàg ’bölja`.

motsvarande isl. vágr ш. ’sjö, vattenyta; blikt', fsax. так, figs. мы

‘vàg’, ilit. wâg ’upprört vatten, vâg, ström, llaf m. m.’ eller i alla

händolser samnm ord i en äldre adjektivisk betydelse ’rörlig` upp

1) Sů Rz s. 822, Рант}. s. 50.

2) Anförda uf Fulkm. s. 50.

з) Enligt annzm uppgift skulle emellertid detta uttal icke Юге

komma.

‘1) Gs 1 v зз Dnlsl., 5 O 31 : Vângsjobärg Uppl.

„gf-“"4
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rörd l. dyl.’ Jfr Vůgesjönl, чашах-112. Ol'det ingâr för шиш

t. ex. i gäl'dnamnet Vedevàg, Nora bärgsl. Vstml., Мага? Vede

vägasjön (GS 3 О 32). Möjligen har denna sjö i äldre tid lietat

‘Vägher, пушке: namn i ей fall bör fattas som innehâllande

betydelsen ’sjö, vatten’. Ett sjönamn Vaag, fno. ‘тает, förekommer

ännu i Norge (Будь NG 2: 99)3. Däl'emot har man i de ofvan

anförda sammansättningarna att utgä frän betydelsen ’vâg, bölja'.

Jfr Ladoga., sjö i Ryssland, sannolikt <- шаге 'A1doga, kanske :

Íinska aalokas ’vâgrik’, eg. aldogas, bildat af авт ’vägg isl.

мае. (enl. en skarpsinnig gissning af Vilh. Thomsen Ry. rikets

шиши. s. 155). Att sjönamn bildats af sbst. чад; ’bölja' ook

likabetydande отд, kan sälunda ej bestridas, men i i'râga om

Vàgnaren iöredrager зад den Í`órst gifna tolkningen. Slutligen

má nämnas, att i vissa västnord. пашп pá тая: betydelsen ЧЕК’

ingär t. ex. i det i Eyrbyggja Saga omtalade Hofsvágr, vik

vid nordkusten af Snœfellsnes.

Väckelsůng, sockennamn : fsv. sjönamnet ’Veku1; se может.

Vüdden, se Vedden.

Vägsjön, Se Нив‘.

Väktor »vák'aoriv'L (Vector, Stora о. Lilla. GS 2 V 35, 1 V

35), “й. mindl'e sjöai' i Hjäi'tums sn, Fräkne hd Boh. Jag har

ingen bestämd mening om härledningen nt' detta besynnerliga

пашп. Вегог männe f`órbindelsen kt pä ватта ljudlag, som

i пушинка dial. gifvit они. (= isl. дива), œgt (= isl. нём),

lœgt (111- isl. hlátr) о. s. к? I samtliga af mig каша fall, däi'

en dylik ljudutveckling ägt rum, har man att utgâ frän шаге

1115. I sà fall bör kanske namnet förbindas med den fht. stam

тянь, som uppträder i fiera ortnamn, t. ex. тишина, Uictur

ningas (Förstem. 2: 1526).

Eller föreliggel' här en sammansättning med чад ock en

motsvarighet till sjönamnen Tolen (eller Toren)? 1 saknad at'

1) Gs 1 v 35 vg., 1 ò 31 Ишь, з ò 31 “111111,11 O 31Upp1.

2) GS 1 V 34 Dalsl., 1 V 32 Vrml.

3) Jfr det i öfi'e Навет förekommnnde älfnamnet die Wag, magy.

‘Гав, efter ЕМ, Wág ‘ох-01181 upprört ‘чтец’; äldre Duria.. So Egli s. 982

(1893), Much РВВ 17: 132.

4) Nůgon upplysning om akcenten eller kvnliteten af o liar jug

gj lyckats erliůlla..

5) Se för öfrigt Lidén Ark. 3: 238, Bugge Ark. 4: 116.
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detaljerad uttnlsuppgift mäste jag i lskränka mig till dessa lösa

gìssningar.

Villen. _'

1) väüen 1 (Hermelin 1818, GS 3 О 38), icke obetydlig sjö

i Fagerllults sn, Hnnbörds hd Klm. : Välsnäs, Ушедшие, Vus

màla. ‘пшика skrii'ves är 1354 Welingxnees (SRP nr 153)

ock visar выпада, att sjön i fsv. ti 1 hetat Vœlinger. Det ñnnes

nlltsä ingen anledning att med Inndgr. Еву. personnamn pà

-ing о. -ung s. 16 härleda gärdnam met frân mansnamnetVäling.

Men dessutom synes sjön äfven ha burit namnet ‘чаш. 1 Sl)

5: 191 fr. 1343 omnämnes ett Valisnœœs, ock dä gärdar frän

Fagerhults sn anföras i ватта diplom, torde man med skäl

[шипа identiüera detta namn mcd nsv.Vä.1snä.s. Sjön är fór

öi'rigt bekant för sin naturskönhet, lar branta stränder, 'ár djnp

ook om уймет opälitlig pä grund `1f strömdrag о. d.

 

2) шлеп (GS 3 О 37), liten sjö ì Mälilla sn, Aspelands

hd Klm. 1

3) ‘1214161: 2, uttalas af allmogen väŕen (Välen enl. uppgift;

Чтец i шаге källor; se Walen 1), liten sjö i Asby sn, Ydre lid 0g.

4) väßlen2 2 eller (enl. annan uppgit't) vivlen (GS_3 О 36),

liten sjö mellan Шва ook Tirserums sznar, Kinds hd Óg.

5) чтеца-‚ат‘ allmogen uttalat »väelm med l- ось akc. 2

(Velen GS 3 О 36), mycket liten i sjö i Horns sn, Kinds

ha 6g.

(i) i snmmnnsättningcn Krokvälen.

Namnets tydning erbjuder Stora svärigheter. Först ock

типы mâste vi al'skilja ‘пива 1, 80111 i fsv. tid Метан ’Vœlin

ger ock ‘Valìr (se Valen). Men det är ej вашем, att ens de

гнида här uppräknade sjöarna i forntiden burit ватта пашп.

Jag erinrar först om de fsv. ortnamnen Wœdhla. (1405 он]. SD

NS l), nu vala, Мец-з hd Sdml., vädhmbodha (1383)3, Vœ

dhelabodum (1447)4, nu Värlebo, Lângemâla sn Klm. Dessa

synas böra fóras till det i no. gärdnamn uppträdande fno.veôi11,

vaôìll, vQöull m. ’vadställe, grund о. д.‘5 En motsvarighet

till det fsv. теша ììr УЗИ alltsâ da. Vejle, fda.Vxx:t1ae(1«106)'s

l) Enligt tre nppgifter. 2) Enligî ша uppgifter.

3) Styffe Un.2 s. 184. 4) Yudst. kl. jordeb. s. 140.

5') Om detta se Rygh PG Indl. s. 84; jfr Bergström Sdml. опа. в. 3.

6) Slyffe Un.2 s. 25.
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eller Wedle (1442)1 pá Jutland = no. Veel, ä.-no. Vey1e,Wœe11

m. m.’ Samma 0rd ingär enl. Karsten Osterbottn. ortn. 1: 112 f.

i fi.-sv. Vetil ä. (Wetella 1543), namn pä en del af Gamla

Karleby älf. Ordet är enl. KARSTEN förfinskat af fsv. 'Vœpil ä.

Om nu nägot eller nägra af sjönamnen Välen ha samma ul'

sprnng, hör Vadjungen formellt ock semasiologiskt hit. Till

grund för dessa namn läge alltsä ett fsv. ‘твари eller ‘ударю

med frän det förra analogiskt öfveríört omljnds-ee. Man kan

doek äfven тика pà en omljudsform till sjönamnet Velen; jfr

Horken ~ Hörken, Nälen (med akc. 1) : nàl, Vällen ln. il.

Eller föreliggei’ här stammen i isl. ve'l f. ’list.’ = fsv. ‘11551? 1

detta fall vol'e sädnna namn som Вёл/911, Illern, Làkan,Parsen

att jämföra. Ock slutligen är det i sig själf icke osannolikt,

att namnet inneháller ватта stam som det just i Klm. före

kommande vela. ’väsnas’, isl. veels. ’jämra sig’. För denna tyd

ning tala. mänga analogier bland vära sjönamn säsom t. ex.

Galmaren, дышал-611, Kärmen, Open, Skrikegallen, Tjutingen,

Vinen, Шеи. Jag vägar icke fálla nàgot utslag i fräga om

desea möjligheter.

Villingen, Se Villingen.

Рви Vœlínger visar sig pá grund af det fsv. gärdnamnet

Welingxnees (SRP n1' 153 frän 1354). nu Välsnäs, ha vai'it

вишне: p11 sjön Velen 1, Fagerhults sn, Hanbörds hd Klm.

Om de möjligheter, som finnas att förklara detta namn, se

under Valen ock villen; doek är naturligtvis 11311- den möjlig

heten utesluten, :itt sjönamnet kan vara besláktnt med fno.

veöill, fsv. Weedhle о. s. v.

Fsv. “винное, se “Шеи.

Vällen.

1) sannolikt vàPn 3 (Välln Lotter c. 1750; Удиви Fernow

s. 9 [1773], Bjöl'kman s. 105, GS 1 V 31) Еда Sll, Jösse hd

Vrml.

2) vä.1‘1en l. vä14n (Wällen капа fr. 16894, Vellen Letter

с. 1750, Radios 1: 14 [1504]; танец Hermelin1801,GS 5 630).

l) Styffc Un.._, s. 25. 2) Se närmare Будь NG 1: 276.

3) Min meddelnre var ej fôrtrogen med питает, som "nnligen er

„змее af Háfvilsrudssjon (.»HáversjesjomL

4) Uppl. 1.
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mycket lång (11/‘2 mil) ock smal sjö i Ekeby sn. Olands hd, o.

Bladâkers sn, Nåirdinghundra hd Uppl. : Vâllsäter (o. ‘типом,

se “Шпон-ед).

3) antagligen ingående som senare led i fjïtrdnamnet Gör

välln (se (l. 0.).

I fråga om dessa namn har man naturligtvis först att tillse.

om de i äldre tider börjat med v eller hv. Härvidlag erbjuder

gårdnamnet Vallnora en viss ledning. Några viirkligt gamla

former stå. mig ej till buds, men det synes åtminstone vid slutet

af 1600-talet ha skrifvits med v. утаю finnas i Dalarna sjö

arna Stora. о. Lilla Vallen (GS 3 О 29) strax sydväst om Falun

: Ушам-деп. En af dessa är det väl som åsyftas genom det

år 1492 omnämnda танец‘. Man torde alltså ha att utgå från

fsv. former med v. I betraktande at' de synnerligen många sjö

namn, som äro bildade af vall, fsv. valder, isl. vçllr (se nn

der шпицев), ligger det närmast till hands att föreslå en här

ledning af detta ord. Emellertid bjuder det ganska mycket

emot att här antaga en i-afledning. På grund af enstafvighets

akcenten är man mindre böjd för att utgå från en afledning på

-ian-; dock talar namnet Vällnoren jämte ‘Тёплого. (icke Vâ11s-)

i sin mån för att här värkligen en akeentförskjutning ägt rum.

Sannolikast är emellertid, att a-formen hör hemma i dat. sg.,

hvilken af valder lytt vælli. Att denna kasns i ortnamn for

allmänligas, är som bekant ytterst vanligt ock lätt Юным-1181, dock

naturligtvis att vänta snarare i fråga om gårdnamn än sjönamn.

Emellertid erbjuda de synnerligen talrika sjönamnen på -an

säkra exempel på huru vanlig en dylik procedur varit. Skulle

denna tolkning vara riktig, iir Vallen att betrakta som nästan

identiskt med sjönamnet Чаны-п, om nu detta är = isl. юнг,

ock båda namnformerna vore minnen af den u-stamsböjning,

som i forna tider tillkom ordet vall, urgerm. ‘дыры. Afdet

med sv. vall identiska fht. wald förekommer for шиш en gam

mal lokativ i flera ortnamnsformer, t. ex. (in loco qui dicitnr ad)

Uualdiu, (de possessionibus) тапки о. s. и? I fråga om den

i-omljudda formen hänvisas för öfrigt till Hoi-ken ~ Hörken,

Nålen, Oppåsen ~ Oppäsen. Betydelsen är väl att fatta som i

Vänern, d. v. s. syftar på strändernas beskaffenhet. Vallen 2

1) Dipl. dalek. 1: 148. 2) Se Kögel PBB 14:119.
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har i allmänhet jììmna strändel', “шеи 1 — att dönlma af kar

таи — sädana blott vid sjöns södra ände.

Nu har jag emellertid dessutom rörande Vällen 2 erhâllit

den uppgiften, att sjöns vägol' blifva synnerligen lätt uppröl'da

:1f nordanvinden. Man kunde {ёлка p5. sammanhang med fsv.

vella, ipf. val чада, framvälla’, motsvarande sv. vella. (Rz

s. 828), isl. vella. о. s. v., besläktat med sv. välling, шлепали,

ty. welle ’bölja' о. s. v. Det fsv. gârdnamnet Wellande (1409

enligt SD NS II), nu Velanda, Bro su, Bro о. Vätö skeppsl. Uppl.,

tycks för öfrigt ìnnehâlla ett vattendl'agsnamn bildat af part.

pres. till nämnda värb ock запиши att j'ámföra med det fsv.

sjönamnet Lyniendi (se Lonen), det fsv. forsnamnet Ryniandi

(se d. 0.), de fnol'ska älf- ook forsnamnen Dynjandi, гадами,

skinandi о. s. v., Мая-011! se närmal'e under Glillen ock Jiilnnn.

Gärden är belägen nära Osmaren. Kanske har alltsá denna sjö

i шаге tider kallats ’Vœ11andi? Jfr ett möjligen analogt fall

under Willingen. Det má vidare erinras dä-rom, att V. Thomsen

Ry. ткете grundl. s. 153 anser det fry. forsnamnet Leanti {1163

ligen kunna vara skrill'el för ‘Тещин = isl. vellendi ‘компас,

sjudande’. Fersen bar dessutom det slaviska namnet Чех-11:21,

hvilket betydel' ’den sjndande“, — 1 fräga om танец 2 se

äfven Vlillnoren.

Vällîngen.

1) (Wieselgren 3: 269) Hjälmseryds sn, Västra hd Smäl..

Sjön är mig för öfrigt obekant.

2) välßligen2 (Veilingen Hermelin 1804 samt e111. api).

ван; vullingen Hermelin .1802, Tham Sthm s. 20, 5 О

33). icke obetydlig sjö vi Ofre Лёша eck Tvetn шпаг, Oknebo

hd Sdml. __

En sjö Vällingen tinnes eck i Järbo sn Gästr. (GS 4029).

Namnet är айвы at' sv. чаи, fsv. чешет, isl. тент; jfr med al“

seende pá bildningen Grytingen, Hällingen, Steningen o. s. v.

Formen Vallingen förekommel' numera ej i пашен. Hal' dell

värkligen nägon gäng existerat i det talade spräket, каппа

t. ех. Hallungen, Melmingen jämföras. Ol'det чаи 'ál' for

öfl'igt mycket vanligt i svenska sjönamn : Valloxen, Vall

1) Se Kögel РВВ 14: 61.
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sjönl, Vallasjön (1 37), Vallsjötjärn (1 __V 33 : Vallsjön, Vall

hult), ушицы (3 О 3l), Vallersjön? (l О 34), vidare Vallsan

(GS 3 О 29) Amsbärgs sn Dalarna?, Vàllern, Vällen, Vàllenoren,

no. älfnamu pá -vella о. s. v. (Будь NG IV. 1: 133). Antagligen

har man i de ñästa af dessa наши att inlägga den alluiäuna

fomnordiska betydelsen af ordet: 'gräsbevuxen slätt’. Densamma

ingär i no. ol'tnatnn, se Rygh NG Indl. s. 87. Däremot har

man ingen anledning att här söka den betydelse af ’skog’, som

uppträder i den tyska etymologiska motsvarigheten wald. l

semasiologiskt al'seende stär alltsä Пиши-ел nära. — 1 fsv.

Wellingsödhe (SRP nl' 219 frân 1355), är 1409 kallat Welling

edha (SD NS II), nu Vällingsö Malsta sn, Lyhundra hd Uppl.,

löl-modal' Lundgren Еву. personnamn pá -ing о. -ung s. 16 ett

personnamn Vœlling. Dà nu ernellertid gärden 'ár belägen nära

sjön Släningeu, kunde man ocksâ tänka sig, att första leden

innehölle ett gammalt namn pä denna sjö. Пушка namnbyten

äro synuerligeu vanliga (se öfversikten afd. II, s. 40 f.) ock jfr t. ex.

Knabbarpen, Snesnren, туши, Vällen (slutet). Däremot ììr gärden

Vällíngby Spänga su Uppl., som i fsv.skrifvesVe11ingiaby(SRP

nl' 1181) ock Wallingaby (SD NS Il), icke belägen vid nâgon sjö.

LUNDGREN anser dess första led snarast vara att sammanställa med

van. Alldeles omöjligt vore väl icke, att den i närheten fram

strykande Mälarfjärden hetat ‘Vœllingi (jfr i frága om formell

пах-111113011). Härför kunde i nägon màu tala, att dess 101131111

ning kallas Görvälln, hvars senare led sannolikt är identisk

med Vällen. Emellertid anser jag det höjt öfver allt tvifvel,

att i gärdnamnet Vällingby ett ватта): patronymicurn upp

träderß. - Slutligen rnâ n'zìnxnas, att Vällingstjàrn (GS 1 V 33

1) Gs 1 Ó 37 : VallsbuIt, ar 1413 выше: valznon (sqm

Un.2 в. 111) näm en nnnan sjö med summa numn (do bńdn sjöama. för~

bindas rnedclst Чаши : Valebo, Mo hd Smůl. _ detta паша tyder pâ ett

fsv. 'Vala = det under Valen отшибе vrml. ock по. älfnamnet Valnljnì);

2 Ó 37 : Vallsjû, ůr 1337 Walsio, 1355 Walzsyo (Höjer 2: 220;

denna sjö, i Vullsjö sn, Västra lid Sim'il., gör i hög grad skäl för silt

nnmn, om man utgár frůn den i rspr. gängse betydelsen af ordet пи;

därcmot icke, 0111 liär betydelsen ‚ДН-1851511, inlägges); 1 V 36, 1 Ó 36.

2 O 33 = vnnsjon, 3 Ó 31, 4 О 31.

2) Jfr Issan = Issjon,

3) Se min :ifhnmlling om svenska ortnnmn pà -inge s. 173.
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Dalsl.) запасти är ett ungt namu, bildat af sv. vä11ing,isl.

vellingr.

Vällnoren välßnoßrn (Vellnoren Thani Sthm s. 12; Velle

noren GS 5 О 31), mindl'e sjö i Knutby sn, Närdinghundra hd

Uppl., eg. ett sund mellan Nol'rsjöu ook Vällen:Vä11nora.

Зепаге leden är sv. nor n. ’sund’ (se Noren). Vällnoren förhůller

sig till Vällen liksom Halvarsnoren till ‘напиши (se нац-агн

fjärden).

Vänern.

1) vä3ner2n (wjè'na'n Vrml.): detta uttal torde vara det enda

som förekommer i de till sjön 2чтйпзаиде landsändarna; i andra

trakter t. ех. Og. vän4nern, äfven väŕnern (Vœnìr 1240 [Heimskr.],

af uœni [Sçgubrot af fornkonnngum]1, de чает 1346, SD 5: 587,

i тает VGL IV. 10, тещ [nom] VGL IV. 11:3, var. H, L

Vœnirg, i Vœnir 15003; ‘Тянет Blaeu 2: 32 [1663]; Vänaren (!)

Spegel Guds verk v. 108 [1685]; Vennern* Härlenmn Dagb.

1: 11 [1749]; numel'a vanl. Уйдет); Sveriges största insjö, mel

lan Vg., Dalsl. o. Vrml. : Vänersborg. Detta namn liar а1‘

Lidén PBB 15: 522 ock Hellqu. hos Johansson Beitr. z. griech.

sprachk. ss. 118, 149, Etymol. bemerk. s. IX*s förts till en rot

gén, gan танец’, jfl' sskr. vńna- n. ’vatten’, lit. чаша ds.

о. s. v. Det skulle alltsä betyda ’vattnet, sjön’ liksom Unden,

‘Таты-п ook däl' anfórda namn. Att namnet kunde ha en задав

betydelse, har For öfrigt f`oresväfvat Dalin Sv. hist. 1: 9-1, däi'

ordet tores till sv. vatten, da.. ища. Det vore nu mycket

папины, att denna ofantliga vattensamling af de kriugboende

betecknats som »sjöm eller помпы» par préférence. IRim

begla kap. 5 5 19 talas ocksâ om att Värmland ligger »uol-r

om ändan af sjön». Ja, skulle värkligen den forst af OEHLEN

SCHLÄGER i »Nordens Забег» (Brages säng om Gefjon) framställda

tydningen af Gefjonsagan, till hvilken N. M. PETERSEN anslöt

Sig, att med sagans LQgrinn (ее Lnggaren, Lögnren) ej äsyftats

Mälaren, utan Vänern -— skulle denna uppfattniní.r hat'va nâgot

l) Bràvnllakvädet; citerat efter Olrik Ark.v 10: 245.

а) Schlyt. VGL s. 291. 3) Vadst. kl. jordeb. s. 213.

4) Jfr uttalslveteckningen ofvan. 5) Se äfven Egli under ‘Тенет.

Sv. lnmlnu. XX. I. 47
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af sanning i sigl, Sá vore här ett annat exempel pá att Vänern

omtalats med ett appellativt namn, som betyder ’sjöll‘. _Emel

lertid mäste jag bekänna, att dell ofvan franlställda etylnologien

nllmel'a icke synes mig mycket sallnolik. Särskilt är det he

tänkligt, att nägot rotstadium ё icke annorstädes är uppvisat

inom den ordgrupp af en rot uan, till hvilken nanlnet skulle

höraî. För öfl'igt är namnet alldeles isolerat. Om värkligen

ett appellativ med betydelsen ’vatten’ här ingätt, hade man

snarast Уйма: sig, att det skulle lemnat spär efter sig ä andra

hâll. Sä llar ju skett med Unnen, Vättern ock andra Пышу

dallde sjönamn. Man kan knappast dìiremot invâinda, att Vä

nern möjligen tillllör ett шаге lager af sjönamn än dessa; det

'ár nämligen foga sannolikt, att t. ex. Vättern erhällit sitt namn

mycket senal'e än Vänern.

Nâgot säkrare mark ha vi under föttel'na., om vi utgä Мн

l"y gen i lat. venus n. ’behag, выпьет’, isl. vinr ’vâìn' (se Yin

stern) ~ lA gén i isl. va'enn ’vän, hrlld’ ~ l’ uen i fht. wunniœ

‘копие’, isl. une ’vara till freds’ o. s. v. Betydelsen vore unge

fár dellsamma sonl i det rotbeslâ'lktade Unan ock iLusten;

_jfr äfven Frillen, Lismlln ook Yisten. Möjligen llar lnall dock

här att söka den mera konkreta betydelsen ’strälallde skön",

jfr fsax. venums. Dock synes i älsta tider дыша vara {гаш

mande för hithörande ord. Hör ‘Шнеки till denna rot, fore

ligger oeksä en släkting i vanernas namn, isl. venir, vare sig

man nu vill туба det som ’de vänliga,llulda’ eller ’de strâlande".

Föl' denna härledning af ‘Шпаги talar i sin mäll, att samlnß

rotform faktiskt 211- belagd frân de nordiska spráken. I detta

sammanhang anser jag mig äfven böra erinra om det i Grim

nismz'll förekommande ŕlodnamnet Ván. Jfr äfven Saxén Sv.

bosättn. i Finl. l; 274 not 2, 279 f., där fi. Vaenia i Laibela

1) Jfr särskilt likheterna mellan Seland ock Vänern i afseende pil

areal ock konturer (se Erslev Jylland s. 283 f.).

s) En unalogi lned afeeende pû sin bildning i detta hänseende er

bjöde enlellertid sjönamnet Щеп <- fsv. ‘Евы? <- urgerm 'ůäûyiazr

got. быть.

8) Härtill det mytìskn isl. ‘ша (‹— Van1~)? Sievers РВВ 18: 583.

Jfr dock Bugge Stud. 1: 207 f. (= fht. Walaho, вшей 'kelten').

4) Se t. ex. Vilmar Аней. im Heliand s. 17 f. Till sskr. 78111

’vutten' hör ordet säkerligen icke.
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ätertöres pá итога. ‘vänia- ock sammanställes med Чаши- ock

vidare bl. a. erinms om de sv.ortnamne11 Vânafjärden, Vánsjö.

выпады: má nämnas, att det g1'. Hodnamnet Ебто; i Aetolien

enligt Fick Веха. Beitr. 22:61 hör till „Dnvo- i f‘ŕ.von,b, ‘Ãvoxl'ß

’glänsande’. Det är dock osäkert, om hät en besläktad bildning

iöreliggerl. - Frân sjönamnet V'áuern stemma familjenamneu

Wennerberg, Vänerman, Wenerstjerna. (Fernow' s. 786) m. fi.

2) Euligt Cederström Vrml. fiskev. nr 418 kallas Norra

Ormtjärn, Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml., äfveu för

этапом». Emellertid upplyser mig en meddelal'e fräu orten,

att denna uppgift torde bero pä. айвой misstag.

Vällgell, Se Yadjungen.

Vällstel'll vänistern 9.

1) (Letter о. 1750, Hermelin 1809, GS 2 О 36), icke obe

густ}; sjö i Linderâs о. Adelöfs smar, N. Vedbo hd Smäl. : vens

ternäs. ° n

2) Stora. 0. Lina (Lotter o. 1750, Hermeliu 1810, GS 3_'0

34) Nykyrke о. Krigsbärgs шпаг, Aska о. Bobärgs [идет Og.

Dessa sjöar äro medelst en ä förbundna med Задают. Dä detta.

senare namn stâl' med afseende pä sin afledning alldeles isole

rat, men d'a'remot Vänstern äfven ä andra häll uppträder, har

man вши-аж att шпага, att det Гона länat зап suffix frän det

fórra (se n'ármare замет).

Summa bildning förekommer ock i sjönamnet Удиви-аи.

Frän Norge erinras om älfnamnen Шивы, шиш-аз. Man tänker

nnturligtvis i förste rummet pä защитными,г med sv. vänster,

isl. vinetre ’sìnister, шатия‘, motsvarande i'sax. t'ht. тщеты; för

de norskn älfnamnen antagel' ocksâ Bugge»Rygh Elven. s. 342

denne betydelse. Dock känner jag mig osäker, om mera äu pá

sin höjd rotsläktskap kan antagas för det svenska sjönamnet.

Det sistnämnda стает; 'a'u' som bekant en komparativisk bildning

pá -tero- af s-stamman nenos, genes- —› germ. niniz- i lat.

Venus, isl. vinr о. s. vx1 Värt sjönamn innehäller samma rot,

1) Bezzenberger Bei'fr. 1: 338 förbinrler ordet med ett mlb. qeng

’501,2 (hör vara avest. x'äng, gen.) < icur. 'Egan-s.

2) Akcentuppgifterna äro nágot tvetydiga.

3) Rygh Stud. s. 67, Elven. s. 298.

4) Jfr med afseende pà betydelseutvecklingen gr. ¿utlvuiLoç'vänsteń

egentligen: 7med det goda пашней’.
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men bör till afledningen kanske närmast sammanställas med

sjönamnet Alstom, da. Falster, fno. älfnamnen Istra., дата,

Mistra, Ostr о. s. v. Det betyder alltsä ’den väna, Гнёт‘

ock stär Sannolikt etymologiskt eck semologiskt Vänern

nìira. Möjligt. är, att detta i ortnamu uppträdande snf'lìx -str

yttcrst har sin upprinnelsc i substantiverade komparativn adj.

af ватта slag som gr. épée-WPO; lat. ’nemes-t(e)ro i Nemes

tr-înus; jfr äfven volsk. Чаша-понг‘. Det ‘air ju íïìr öfrlgt

mycket möjligt, att sâdana bildningar just füreligga i 336111111:

nen Alstern, Snlstern ock тяпнет (af s-stammarna alis- nl',

salis- ’sal’ eck venas, vinis- [jfr lat. Чепца}. — I Интег

sjön (GS 3 О 40 Blek.) ook Vänsterslàn ingâr däremot sv. чаи

ster ’sinister' (se nedan). __

Vlinsterslàn унизит-1115211 (Gi' 3 О 40), liten sjö iBräkne

hd2 Blek. Nanmets första led är lìksom i Чашки-13611 (GS 3

О 40), äfvenledes i Blek., sv. шпаге:- ’sinister’; 311- ‹1е blekingska

sjönamnen Fjärsten, шатен, lxvilka likaledes förekommai Bräkne

hd. Senate leden är вши-2131 sv. slà, fsv. sla, isl. slá f. ’smalt

trästycke, som begagnas till stängsel’. Ilär töreläge alltsá ett

jämfórelsenamn af summa nrt som взывал, Klampen, 81511

ningen, Snesaren, Tenare'n о. s. v., Stafsjön, шведа т. 11.

Nu finnes i norskan ett slaa f. 7шйзьегихен afsats i en fjäll~

vägg”, llvilket enl. Буди NG IV. 1: 63 ingär i mângu ortnamu i

Gudbl'andsdalen, t. ex. Slaaen, Bydningsslaaen 0. s. v. Soul

emellertid detta 0rd icke är känt frân svenskan, finnes intetslaäl

att hit töra sjönamnet шипении.

Vänstran vän3stran2 (-e- Tham Nyk. s. 17, SGU Aa 24: 7b)

Husby sn, Oppunda hd, 0. Ärdala sn, Villâttinge hd Sdml. Sjön

'air en dysjö med brunaktigt “atten utan nàgot egentligt till

ilöde. Med afseende pá namnets form jfr Aglan, низкая, ogn,

Ãdrsn 0. s. v. (i Sdml.). Se för öfrigt Пимен, med hvilket

namn Удиви-1111 nläste anses nära sammanhängn, ош ook sjöns

nuvarande utseende just icke styrker den ofvan framställds

härledningen af detta наши.

‘Ума, fsv. анаши, se wringen.

1) Jfr Osthoff Etym. par. 1: 243.

sl) Af mig t_ill buds stůende karts {111111351- ej, i hvilken socken

sjön är belägen (Oljehult cller Backnryd?).
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Vären (Wieselgren 2: 914), enligt WIESELGREN en del af

Ryssbysjön i Ryssby sn, Sunnerbo hd SmåL; den andra kallas

Stensjön. Vid sjön ligger gården ‘Тактовая, på grund af hvilket

namn man kan sluta till, att sjön i fsv. tid kallats ‘Vœre.

Namnet är numera fullständigt okänt i socknen. Om härled

ningen se wringen.

Äfven Stensjön synes i äldre tider ha burit ett annat namn,

nämligen ‘вот: (: Loftersnäs, äldre вставив); se utförligare

afd. II s. 8.

Värfveln чах-“теги (Widegren 1: 313 [1818], Tham Link.

s. 27) = чашам 2; se d. o.

“Шивы: живец? (Dahlberg Svec. ant. 2: 55 bl. Каше

holm, filuneld s. 73 [1741], Nora о. Lindesb. bärgsl. s. 61[_1791],

GS 3 О 32), ganska betydlig sjö mellan Glanshammars, Orebro

o. Fellingsbro hzder Nke о. Vstml. Den har sedan gammalt

rykte för naturskönheti, är full med öar ock holmar, omgifven

at' höjder samt anses opålitlig. Namnet sammanstölles afRygh

NG 3: 321 med det osammansatta sjönamn Vœringen, som måste

штатив för no. “впадают i Sætersdalen. Detta utgår enl.

samma Гоп-Г. i sin tur från den älfnamnsstam ver-, som före

kommer i fno. Veradalr, nu Værdalen. Af denna finnas icke

få spår. Будь Stud. ss. 53, 59 uppvisar ett två gånger uppträ

dande fno. ijordnamn Veri; vidare omtalar han en sjö Væren (i for

bindelse med den älf, som flyter genom nyssnämnda Værdalen).

векам är vidare no. sjön Varalden, i NGL 2: 491 kallad ive

rald (se Rygh NG 3: 215). Andra ex. från Norge ses hos Будь NG

15: 117, Elven. s. 294, där dock svenska namn med sinsemellan

ganska olika ursprung uppräknas. Hit ställer jag äfven utom

Varen (se ofvan) fsv. Wæro ström (1480)2 Зонды-59. sn Smål.,

af ett äldre ‘таи-а. Samma älfnamnsstam ingår äfven i fda.

Wœrœbroo (1173), d. v. s. bron öfver ån Чае: (eller Чаи-а)“.

Emellertid må. påpekas, att om de sv. ock no. sjönamnen Vä.

ringen, ‘Vœringen (: Væringsvatn) skola föras till den fno.

stammen ver-, man måste göra det visserligen ej djärfva an

tagandet, att suffixväxlíng här ägt rum eller att namnet upp

kommit efter i-omljudstiden.

l) О. Gunizelius SGU An 48: 6. 2) Чаде‘. kl. jordeb. s. 110.

3) Madsen AfuO 1863, В. 192.
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Веппа stam fno. ver, i'sv. vœr- 161- jag till fno. vera, fsv.

vœra. ’vara, vistas', ook namnen böm sälunda jämföras med det

i sà fall besläktade sjönamnet visten. Säi'skilt erinras 0111 det

äfvenledes till vesa, vera hörande adj. va'err ’behaglig, lugn’,

едет]. ’ägnad till uppehällsort’ ‹— "gœzía’. Pä samma härled

ning har utan tvifvel prof. BUGGE tänkt, dâ han hos Будь NG

15: 117 för den fno. stammen ver- antager betydelsen ’lugn,

stilla’.

Värlingen, af allmogen штат ширм‘, d. v. s. ett riks

spräkligt vä-“rligen2 1. (?) чёзпвепг (Värlingen Grau s. 491 [1754].

Verlingen GS 3 О 30), mindl'e sjö i Norbärgs sn, Norbärgs lid

Vstml. Кашне: synes vara en afledning pä -ling af den under

Värìngen behandlade stammen.

Värmelll чад-311161211 (Värmelen, -e- Bureus Капа 1626 [-e-j.

Blaeu 2:33, 34 [1663]. Lotter c. 1750, Fei-now s. 2511773]

Vermeln GS 1 V 32), stoi' sjö i Jösse, Gillbärgs o. Grams hzder

Vr1nl.‘' Af sjönamnet är soc-kennamnet Värmskog bildat. Detta.

som är benämning â en i söder till Värmeln gränsande socken.

Skrefs 111‘ 1398 Vermilskoger3 (t Värmeln = Edsleskog : Edslan

= битников : Сипнет = Ãnimskog : Ãnimmen о. s. ГЦ).

I VGL I. VK föi'ekommel' emellertid formen Virmilskogher.

Denna i-form stödjes i sin män а1` det hos ADAM AF Вкшнх

en gäng uppträdande folkslagsnamnet Virmilani. Pâ grund af

dessu i-former anser Nor. Spr. stud. 2: 64 f., att sjön älst hetat

Virmil, hvartill dat. Vermli (Шт som veöill, dat. vQöli‘, se

Nor. IF 14: 3116). En motsvarighet till detta Vermil- synes

föreligga, som N01'. Spr. stud. 2: 66 päpekar, i fht. ñodnamnet

чип-шпаны. Hit hör vidare enl. Saxén Sv. bosättn. i Fiul.

1: 92 fi. sockennamnet Wìrma 1352, hvilket SAMEN förklarar ur

1) Enligt uppgift af lektor E. BRATE.

2) Ищи-Идете beskrifnìng [innen i t. ex. Lex. 7: 282, Cederström

Vrml. fìskev. nr 1121.

a) Styñe Un.2 s. 151.

‘) Ев]. fôrslagsmening af Новых 1 brefkort till mig d. 8. 12. 05.

I Spr. stud. 2: 64 utgůr han frůn snfñxväxling il, u1(01).

5) Förstem. 2: 1554. Запасти; är aha ett вещи-е tillägg till ett

älfnnmn Wirmil, af summa. art soin fht. Gl'ìntila., Crintila (se Grill

deln) ock möjligen :'ifven Lindelbaoh (Förstem. 2: 925 : ett fht. 511—

111111111 `Lindil?).
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ett fsv. “Пни-ё, ock anser ha varit ett gammalt namn på den

genom socknen flytande Mynäjoki.

Nu är emellertid att märka, att sjön Värmelns hnfvud

utlopp Borgviksälfven en gång väl mäste ha kallats 'Vem-ma.

Dels anfores af Fernow s. 16 efter äldre källa ‘Шиша som bi

namn på Borgviksälfvenl, dels ligger vid denna gården Vär

merud, som väl i forna dagar hetat 'Van-moral). Detta namn

har då bildats af 'Værma såsom Frykerud (‹— тпкошр) af

älfnamnet ‘гика (se Fryken). Det ligger närmast till hands

att fatta namnet Virmil som aflett af älfnamnet ‘Чепца, me

delst suffixet -i1. Att sålunda sjönamn afletts af älfnamn, är

—— sâsom vi i det föregående sett _ ganska vanligt. De oftast

förekommande atledningarna synas hafva varit -ir ock ing. På

samma sätt har enl. Куш-Будь NG IV. 2: 97 en sjö i Norge

erhållit namnet (fno. 'Vez-mir) efter en ш 'Ver-ma. Samma 3111’

namn, Verma. jämte Varma, uppträder' ofta i Norge (se Rygh

NG 2: 345 f. ock Elven. ss. 291, 295). Samma stam ingår vidare

i fno. sjönamnet Vermundr (se Вуз!) NG 3: 2782) samt i sjö

namnet Värmullen (se för Öfrigt Värmen).

Det kan nu synas något egendomligt, att en så stor sjö

som Värmeln uppkallats efter den relativt obetydliga älfven;

men för denna tolkning talar först ock främst namnets form, ock

vidare är det ju rimligast, att de söderifrån kommande nybyg

дате först gifvit namn ät älfveu, med hvilken de tidigast gjort

bekantskap.

På grund af formen Virmil får man antaga, att œ- i 'Værma

utgår från gammalt e. Men förhållandet mellan de båda for

merna kan äfven vara detsamma som mellan isl. gestr ock

gista, d. v. s. i uti шпиц kan bero på analogifi, i hvilket fall

'Værma vore en omljndsform till det i fno. uppträdande Varma

(alltså 'Warmíön 0. 'Wai-män).

I hvilket fall som hälst har namnet afseende på stritt ock

forsande vatten, som icke tillfryser. Jag erinrar om att utlop

 

1) Jfr äfven Lcx. 7: 446, som väl i sin tur haft РЕШИМ‘ till

källa.

2) Däremot föreligger nog ej ett motsvarande sjönamn ifsv. gård

namnet Værmundhatorp (1447, enl. Vadst. kl. jordeb. s. 117), nu

Vàrnarp, Askeryds sn, N. Vedbo hd SmåL?

s) Jfr om gestr : sista. Lidén i Bezz. Beitr. 21: 114 f.
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pet af Hälgasjön en half mil frân Växjö _ kallnt Бывать-ша

eller (dialektiskt) Выдачи-ша. _ ár bekent för Sina forsar.

Af detta namn har Rz s. 797 konsti'iierat sbst. värme m. ‘1018,

Vattenfall’. Vidai'e nià franiliâllas det ganila substantii'et sv.

dial. чах-1118111, värmsel, isl. vermsl ’källa som framrälleriir

djupet oek icke tillfi'yser; sti-ömdrag 0. d.’ Rotbesläktade ord

¿iro för öfrigt lit. virti ’k0ka’, fslav. vrîtì ds. .lfr härtill NOREEN

i Nord. tidskr. 1900, 8. 145 ook Spr. stud. 2:59, där dock

sjönamnet betraktas soin direkt uppkoininet utan förmedling

af älfnamn.

Ä anf. st. föi'fäktar NoRiiEN ä-fven den gnmla meningen,

:itt питие: Värmland ursprungligen bìldats af sv. sjönamnet

‘Virmil eek att benámningen pá invänarne, певицах, uppkom

mit ur landskapsnnmnet. Föi dennn tolkning nfVäi-mland»

livers 'áldre former ses lios NOREEN a. a., tala de hos ADAM 11‘

BREMEN förekommande namnen Чех-111111101 eck Virmileni. De

äfven hos NOREEN anförda formel-na Veermo- oek Virmoland

stödja emellertid den uppfattningen, att vid sidan häraf äfven

funnits en form, som bildats :if älfnamnet.

Värmen vär”men2"(Vermen Hei'melin 1809, Wieselgreil

3: 269; Värmen GS 2 O 38) Hjälmseryds 811, Västra hd Smil.,

näm sjön Allgunnen : Värnäs. Namnet innehâller naturligtvis

ytterst adj. verm, om genoin förmedling af nâgot häraf bildet

ä- eller forsnamn kan jug icke sägn, dä jng om sjöii blott er

liâllit den iippljf'sningen, att~ den liar vaekert, men tämligen

ti'ögt vatten. 1 Rödeby sn, Ostra hd Blek., finnes enl. GS 3 О

40 en sjö V'ärmesjön, hvars fornzi namn likaledes kan ha varit

'Vœrme. Afven nnmnet Värmanshult, en gârd vid en i Vis

landa sn Smäl. befintlig myr (GS 2 Ö 39), tyder pä ett närbe

sl'z'iktat forntida sjönamn; jfr Eldensnäs : Eldan ock Fjàllensnáß

: Fjällen. Möjligt 'zii' ju ocksâ, :itt gärdiiamnet Värmeshult i

Gïillaryds sn Smâl. visar häii pä att den sjö, Längen 3, Vid

hvilken gârden 111- belägen, har haft ett liknande namn (möj

ligeii 'Veermir : ’Veerme, namn p5. den i nárheten flytande be

tydande Ãrán?) Emellertid tìnnes ett med just det nâimnda ш

gen saminansatt gârdnamn uppvisat frän medeltiden, nämligeii

Langshylt (1407). _ För öfrigt hänvisas till пашем.

Värmlilllgen skulle enl. min anteckiiing vara namnet pÃ

en â GS 3 O 36 upptagen sjö, men jag har ej kunnat âterlinna



XX. 1 Vìll'nwn-Viirnen. 747

den ä kartan. Namnet meddelas emellertid här för fullständig

песет; skull.

Värmullen, af allmogeu uttalat »vàrmûnz (vermalen Lot

ter c. 1750, väl tryekfel; Värmullen GS 1 О 31), längsträckt

sjö i Räda su, Älfdals hd Vrml.; icke sylmerlìgen Шиш f'rän

(Stora o. Lilla) Ullen. I fräga om senare leden hänvisas till

d. о. I deu förra 1115211- kanske det i'sv. ält`nan1net`vœrma,

hvilket t. ех. förekommer i namnet á den älf, som utrinner frán

Värmeln, ock till hvìlket ofvan nox-ska motsvarigheter uppvisats.

Den älf, som förbinder Stora Ullen ook Värmullen, kallas 1111

Hagälfven. __

Víìrnen vá‘rnen (GS 3 О 37) Nye, Lemuhult 0. Korsbärga

smnr, Ostra hd Smäl. : Väringsnäs. Namuet är numera mycket

sällsyut, sjön kallas vanlìgen Trollebosjön (z Trollebo). Det

är för öfrigt svärt att hedömma, dä man ieke kìinner det ety

mologìsku vî'u'det nf gärdnamnet Väringsnäs. Om vi emeller

tid utgá fl'än detta, v01-e Varnen att identifiera med Väringen

ofvan. — 1u sjönamnsstnm Vœrn- ‘соте 1 alla händelser à

andra» hâll kunna antagas — ìsolerat komme alltsâ. ìcke väl't

sjöuanm att stä, d'zìrest vi här antoge en stam värn-. Vid sjön

Vismen (se d. о. 2) ligger ett Ställe knllat Värnanäs ock nâgot

läugre bol-t Värnamo gamla samhälle, allt i Värnamo sn, som

reden är 1238 skrefs uernamo (SD 1:2212). Jag mìsstänker,

att dessu namn река 111111 mot ctt fsv. sjönamn ’Van-ne. Att

dömma af terränglîìrhällandena har i äldre tider sjön haft en

betydligt större utsträckning än 1111. Samma наши har väl

ocksâ burl'ts ai' Värnasjön (GS 3 О 35) i Чаша, sn, Banke

kinds hd Og., àl' 1376 skrifven Инта‘; jfr ìifven Värnäs, fsv.

Vœrnanœs (1515), namn ä en i socknen belägeu gárd. Detta

sockennamn Vœrna íîirhölle sig alltsä till ett sjönamu ‘Vaal-ne,

Värnen lìksom t. ех. Multna till Multen, Näkna till Näknen,

Bägna. till видны-ед, Veckla. till тесном о. s. v. Jl'r äfven

Binnesjön, sammansatt med gärdnamnet Rinna, soul tyeks fór

utsätta ett sjönamn ’Rinne (se Rinnen). Ett ook annat gärd

namn tycks äfven туда pä numera försvunnet älf'namn. Эй

filmes 1 Mistel'hults sn, ‘кипящие hd Klm., en gärd Värnamo

лёта en ä, som utfaller i Ostersjön. Nära utloppet af en bcty

1) Styffe Un.2 s. 204.
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банде älf ì Halltol'ps sn, Södra Möl'e hd Klm., ligger den gamla

gärdell Värnanäs jìîlllte Värnaby, i SD NS 3: 506 Skrifvet Wer

naby (1419). Ha desse. vattendrag i шаге tider kallats Vär

n(an)?

l fl'äga om härledningen af denna stam varn- ìir man hän

visad till gissningar. Den kan förhâlla sig till stammen чаг

i sjönanmet Чад-1115911, fno. Veri, по. Vœren o. s. v. som fled

namnet Varnan till sjönamnet Varen eck den under detta nanlu

behandlade stammen var-_ Om dessa namn sìnsemellau etynlo~

logiskt sammanhänga, kan icke afgöras. __

Värpeln varßpelzn 1 (Verpeln GS 3 О 36), liten sjöiHorns

sn, Kinds hd Og. Namnet innelläller v'zìl helt enkelt sv. dial..

hl. a. östg., värpel ш. ’liten kagge’, isl. verpill, som har samma

betydelse (men äfven den af ’tärning’). Det är sälnnda ett uf

de talrika »jämförelsenamnem ock närmast af summa art som

винах-911, Halftron, ищем, Kistevattnet. Jfr andra paralleller

llos Liden Spräkhist. hidr. 1: 6, 25.

Af Rygh Elven. s. 295 omnämnes sjön i samband med no.

älfnamnet Verpande.

Västen, se Vis-ten.

Уйти-35611 о. S. V., se Vidöstern.

“тушении, se Alldnl'en (o. биваков).

Västgötetjllrn, se svensken'.

Västjllttell, se Jntten.

Уйти-п. „ __

1) vätßter-'n i Vg. (o. Og), чашам i Smâl. о. Og., dess

utom väüter (t. ех. 1 Skärstads sll, J kps läu) ook vätiren (Wetur

SD 1: 228 fr. omkr. 1226; “Тает: SD 2: 85 fr. 1289; Wœturïs] SD

3: 78 f1'. 1312, VGL IV. 10 [li-1 11:3 m. il.; Väter Куп krönv.

9242 enl. SFS, шипе:- 15672, Väter Blaeu 2:20 [1363]; Vetter

diirs. 2: 32; Vattren Spegel Guds verk о. hvila s. 108V;l ‘Тенет

Tuneld s. 132 [1741]; ппшега vanligen Vättern GS 2 034-35).

en af Svel'ìges största insjöal' mellan Västergötland, Smälalld,

Ostergötland ock Nîíl'ke8 : “навешивает, SD 2:85 fr. 1289,

Wœturswiper (dat. widhi), skog vid Vättern (VGL IV. 16: 12).

l) Namnet uttalas med tydlìgt hörbart l, icke l' (enl. uppgift).

2) Allvin Óstbo s. 219.

3) Ош sjöns naturbesknffenhet se närmare Bohman Vcttern o. des!!

kuster (1840) 1n. fl.
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2) Öfre о. Nedre1 (G1-au в. 507 [1754], GS 3 Ö 31), шве

obetydliga sjöar i Skinnskattebärgs su о. bärgsl. Vstml. : Vät

штанов.

3) vät3ter2n (enl. uppgift), У“: a Västerhafvet, omkring en

mil söder orn Göteborg.

4) i sammansättningarna A1k-, Frô, Hä1, U11- ock Öje

уймет.

Namnet innehäller ett gammalt ord Рог ’vatten' eek tir nâira

besläktat med nord. vatten, t'ht. wazzar (ty. wasser), got. тумб,

gr. СЗшр о. s. v. Närmare bestämt utgä samtliga dessu ord frän

ett indoeuropeiskt paradigm med växling at' r- ock n-t'ormerï’.

Ковш): identifier-ar den fsv. ändelsen -ur, -or med ändelsen i

gr. (Вид; om 11511- emellertìd fullständig identitet äger rum, kan

vara ovisst; i alla händelser mäste r i det svenska namnet ock fht.

wazzar, gr. €31,19 о. s. v. hafva ватта källa. Med at'seende pá v0

kalen i “теги är jag at' den meningen, att den stär infljuds,

icke omljudstörhâllande till vatten o. s. v. (jt'r Nor. auf. st).

Samma añjudsstadium uppträder väl ät'ven i frygiska рези (+- '_Faöu)

watten”. Att Vättern radikalt summanhänger med vatten, har för

öt'rigt insetts redan af Koek Ark. 2: 114 samt föresväfvat 0.v.Daliu

Sv. r. hist. 1: 94. Koek ant'. st. framhäller det oantagliga i den af

Rydqv. SSL 2: 77 föreslagna tolkningen, enligt hvilken sjönani

net skulle sammanhänga med sv. уже, fsv. изыщет, ty. wicht

о. s. v. ’väsen, ande, troll’ ock syfta pä det oroliga oek Цент;

hetsfulla lynnet hos detta vatten. Denna härledning frainställes

ät'ven af Bohman Vettern s. 3, där ocksâ. en ватта! вашшап

ställning med ty. wetter(!) oninämnes. -— Det hät’ afhandlade

ordet vœtur о. s. v. ‘vatten’ ingär ocksä i t'sv. soekennaninet

Vœterlösa Vg. ock sannolikt äfven i Уганды-81:01:11, slott pá en

holme i sjön Mogden Vg. (se Koek ant'. на). Det ё: ett gan]

ша“: appellativum för ’vatten l. s_jü', som utom frân Vg. är sä

kert belagt frân Sdml., Vrml. ock Vstml. (se de ofvan anf'örda

sammansättningarna). Med af'seende pá betydelsen Мишей, sjön’

Каппа jämfóras art. Afvcrn, Lnggaren, Maren, Ниши, Noen, Nii

1) Namnet uttnlas »säsom det майна»; nkcentuppgift är ej lemnad.

2) Se llärom närmare Nor. Sprůkvet. sällsk. förh. 1882-1885,

s. 123 f., Joh. Bezz. Beitr. 18: 10.

З) Se Hntzidakìs 1F 111314.
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turen, Имен, Unnen, Vänern samt det besläktade (fsv.) Yate,

Tate; at' utomgermanska t. ex. íiodnamnet'Dänuvius, hvilket

som bekant hör till avest. dänu 'iiod’, osset. don ’vatten, Bod',

ridare det keltìska. tiodnamnet Dubra, eng. Shannon 0.5. v.

(se Nähen).

Af sjönamnet Ищет 1 komma familjenamnen Vetterberg,

Vetterlund, Vetterqvist., ‘Тамани-шла 111. fi.

Slutligen má som ett tillìigg till denna artikel följande 1111’

modan framställas. Det har under mina ortnnmnsforskningar

väckt min uppmärksambet, att Vätterns 8 mil lânga af

lopp, Motala ström, hvilken som bekant utfaller i Bräviken,

icke i likhet med de flästa större svenska älfvar bär nägot

själfständigt, pá älfvens egen beskalïenhet syt'tande namn, ntan

benämnes efter en at' de orter, som den tlyter förbi. Det lider

emellertid icke лады tvifvel, att icke i шаге eller älsta tider

ett dylikt namn existerat. Det enda spär jag kunnat upptäcka

af ett sädant är dock myoket osììkert. Jag framkastar den

gissningen, att det är Motala ström som äsyftas med det mys

tiska Vatá (ut er Vatá heitin), hvilket namn i det isl. Sogn

brots framställning om Brâvullaslngetl betecknar den älf. dit

konung Hrings ena fiygel str'áckte sig — den andra nädde Brä

vikens strand vid Norrköping; hit bade enligt samma framställ

ning konungen kommit öfver Котёл-деп (Kolmçrk). Mullen

hoñ' D. altertumsk. V. 1: 340 f. har icke kunnat identitìera

denna fiod ock, Sá vitt jag vet, ingen annan häller. Att наши

pá 'álfvar etymologiskt sammanhänga med benämningarna à de

sjöar, med hvilka de stà i Forbindelse, är, sâsom vi ofvan sett,

en vanlig företeelse. Stundom äger emellertid icke fullkomlig

öfvcrensstämmelse rum, utan att man dock har anledning att

etymologiskt skilja dem. Detta är t. ex. fallet med det fno.

sjünamnet Miœr -ock det fno. älfnamnet Mors, nu Mossälfven,

som gâr genom sjön (se Будь NG 1: 395, 2: 220). Desea bäda

nnmn anser RYGH vara besläktade. Vidare är fno. älfnamnet

Yrja atlett ai' sjönamnet fno. Aurr (se Rygh NG 1: 196, 14: 49).

Kanske kan man hit ’áfven töra no. Frye, älf som kommer

1) Решаю. 3: 377—387. Namnet förekommcr s. 380. Det mâ

nämnns, att upplagnn enl. Olrik Ark. 10: 225 är mycket pâlitlig.
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frän Furuejaen (jfr Rygh NG 1V. 1: 121)‘. Det synes mig вшей

sannolikt, att Vatá ’z'lr en yngre sammansìittnillg af ett ellkelt

älfnamn 'Vat (= isl. Ver), hvilket inuehäller samma rot som

fsv. sjönamllet Veta. ock no. älfnamnet Veta?, sv. vatn о. s. v.

ock stär i atljudsförhâllande till namnet :i dell sjö, fsv. Чаши‘,

med hvilken älfvell samnlanhänger, pá samma sätt soul fsv.

älfnamnet ‘пазы; till sjönamnet Имен (se d. 0.). Med afseende

pá betydelsen erillras om fht. Штатив: Nava. (se Noon), isl.

N91: (se Напев) samt de ofvan ock under Nähen anförda тош

germanska älfnamnen.

VävaSSen väsvasesen (Vevassen SGU 20: 51) Norunga su,

Gäsene hd Vg. Med afseende pá andra leden kunna jänlföras

sjönamnet Vjevassen, önamnet Stevassen (GS 4 Ö 36) Klm.

samt y.-fsv. Grwndhawassin, Bœnctrydhwassen (1500) Ãsunda

ö, Segerstads sn Vrnll., med hvilka llanlll _ att dömma af sarn

nlanhanget _ nödvälldigt vikarl l. öar l. ау]. afsesß. I dessu

ord ingär fsv. nsv. vass i bet. af Фанатик‘; se for öfrigt Vas

salen. _ Första leden iii' dunkel, möjligen uppträder här (en

a-omljudd form af?) fsv. viper ’skog' (se Vedan).

Växaren т] väkssargn (GS l V 31, Cederstl'öm Vrml.

fiskev. nr 1502) Järnskogs sn, Nordmarks hd, ook Köla sn,

Jösse hd Vrml. Här fóreligger ett fsv. sjönamn ‘Vœxir, hvilket,

säsom nämnts redall s. 267, ailetts af fsv. (fno.) Чиха, nu Växan

eller Näsän (efter наведен, genom hvilken {ш flyter), llamn pá

en älf mellan Eidskogen ock Värmland. Detta älfnamn Напев

belagt i fno. Vexu bru, som отшив i NGL 2: 491 frán 1268

eller 1273. Att än nu heter Чана, beror pâ. intlytande frän

sjönamnet; jfl' Bugge-Rygh Elven. s. 342. Namnet, som выпада

egentligen tillkommer än, hör till stammell i v. ‘паха. Med af

seende pů betydelsen se Сгон, Grosken samt ökern.

I fsv. gärdnamnet Veenendathorp (SRP nr 1952 fr. 1383),

nu Väs(s)entorp i Löts sn Og., illgär personllamllet Wœxande,

som anföres i SD NS 1: 179, ock intet vattendragsuarnn af ty

pen Byniande.

1) Se härom närmare under nrt. Имен.

2) Se om dessa namn Уйдите Rygh NG 14: 92.

3) чаш. kl. jordeb. s. 215.
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Ya- (Ye- m. m.) är en stam, som ingär i mänga svenska

vattendragsnamn, .t_. ex. Yasjön (Ye) i Blek. Smäl. Hall. Vg.‘.

Ysjön Risinge sn Og. Jag anser namnen i allmänhet samman

satta med sydsv. dial. ye, motsvarande ä.nsv. yde n. ’tät ещё

skog’. hvilket ord, sâsom jag antagit i Ark. 7: 33, hör till en nom.

трет ’skog’ : viper (мы sjönamnen Vedan, Ved[d]en o. s. v.),

jfr med afseende pá den kortstafviga jastammen isl. grene,

viöe, dial. skäle o. s. v. I vissa fall synes Уж, Ye- höra мег

í'öras__pä ett fsv. ßijaf; se Yen ock Öjeu.

Alfnamnet Yan i Vg. ock Ya i__Norge höra säkerligen ej hit.

Yddingen yd3dingen2 (GS 1 О 42) Hyby sn, Bam hd Skä.

: Yddinge, âr 1501 выше: Ydinge (Falkm. s. 92). Om de olika

möjligheterna att tyda detta sjönamn se min afhandling 312011

namu pá -inge s. 1. Under Ydhinge i auf. arbete {гашиша

som nfgjort sannolikast, att namnet är en ellips af Yddinge

sjön, sammansatt med gârdnamnet, hvilket i sin tur innehäller

ett patronymikum. Om andra at' gärdnamn pá -inge bildade

sjönamn pá -ingen se öfversikten III, 60.

Falkm. s. 92 afieder namnet {шиш af sv. dial. ye ‘втё—

skog’ (se Ya- ock Yen).

Yen (Rygh Elven. s. 301 efter 161- mig obekaut капа)

Vissefjärda sn, Konga hd Smäl. Detta namn förekommer nu

mera ej i trakten, meu mäste, om det funnits, ha äsyftat den

sjö, som nu канав öjeejömelasjön. Венца har väl i fsv. tid

hetut ‘еще е11ег 'aiiir2 (se Щеп), 1178111!‘ Yen utvecklat sig.

Gärdnamnet Öjasjömàla. innehäller samma namn ntbildat med

sjö.

Yfvelângen ysvelog2gen (enl. uuppgift), Шеи sjö i Куп;

hults sn, Listers hd Blek.; ä GS 2 O 40 kallad Ylvelángssjôn.

Pâ grund ai' likhet i formen med t. ex. sjönamnen Säfve- ock

Veselàngen ville man gärna шика sig, att föl'sta leden bär är

ett änamn, sâsom bevisligen är förhâllandet i dessn bäda namn.

Men den lilla â, som Íörbinder sjön med Storsjön, 'zii' sà obe

tydlig, att jag har svârt :itt tro, det den en gäng haft ett еде:

namn.

1) Se nârmnre Rygh Elven. s. 301` där шпицев, som jeg anser.

ниш tillräckligu. slräl förbindas med no. Ya.

2l) Jfr det af Wieselgren 2: 703 frân en gamrnnl jordebok anförda

gůrdnamnet Öijarsmàla.
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Härledningen är för öfrigt mycket oviss. Till den under

Ir- hehandlade sydsvenska vattendragsstammen kan ordet 81101‘

mella skäl icke lätt fóras. Dock erinras om de fda. skrif

ningm'nn mcd y af namnet Ifvetofta : Ifösjön. НЭП-шаге 1111

hands ligger emellertid en omljudd fol-m till sjönamnet Ufven.

Har man att ntgâ frân den ä GS upptagna formen, тоге de

under Ufven anförda sjönamnen att jämfóra; 311- äfven fnord.

ylvs ‘гм-3111021’. _

Ygden yg4den (Hermelin 1809, Wieselgren 2: 713, 2 Ó 39),

längsträckt, icke obetydlig sjö i Väckelsängs sn, Konga hd

Smàl.; hos WIESELGREN Шиш kallad Ekerydssjön. Den har

skildl'ats för mig säsom en sjö med dystert utseende samt sko

giga ock steniga stränder. Namnet bör sammanhällas med de

по. sjönamneu Ygden eller Ydden samt Ögderen, fno. Ygöir,

ock vidare med det fno. älfnamnet Yggja. (se Rygh NG 2: 198,

Elven. s. 301)1. RYGH anser det Каппа höra till isl. 1133-1- ’fruk

tan, ängslan’. Samma härledning gäller antagligen för det

svenska sjönamnet; jfr sv. dial. ugg ’ryslig, hemsk, dyster’. Hit

hörst äfven sjönamnen Ygglingen ock lîkasä Sâduggen. Sä

lunda 'sir d af suffìxal natur; jfr fsv. Fyghbir, sv. Üfden ock se

öfversikten II, s. 37 f.

Snarast bör man med (lessa 112111111 äfven förbinda Uggsjön

(GS 1 V 37) Sätila su, Marks hd Vg., af nllmogen uttalat »Og

sjöm, väl ogg- (jf'l' t. ex. togga = sv. tugga). Sjön ligger

djupt samt hal' ett synnerligeu mörkt ock dystert utseende. I

sà fall bör den шаге form, Öxen, som fórekommcr à en kal-ta

frân 1781, betraktas som felaktig (se öxen).

Ygglingen (Crœlius s. 391 [1732? 1774]) uppräknas â auf.

st. mellan sjönamneunHjorten ook »Hulta Sjöen», alltsâ i Aspe

lands hd Klm. elleri 051121 hd Jkpgs län; mig 1151‘ öfrigt obekant.

0m härledningen se ofvan. Beträlfande alledningeu 31'1 under

Döpplingen ook Femlingen. Mau kunde dock äfven tänka pä en

afledning af fogelnamnet uggla, direkt eller депеш förmedling

af ett älfnamn motsval'ande fno. Ugls, hvarom Rygh NG 2: 83,

170, Elven. s. 283; jfr t. ex. under Ufven samt навет, КгШкеп,

Svnn, Ãlten.

Yglell, se Ögeln.

1) Andra mindre sannolìka. förslag anförns nf Bugge-Rygh Elven. s. 343.
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Не" уЧеп (Lotter c. 1750, Hermelin 1809, GS 2 Ö 36)

Svartarps m. ñ. smar, Tveta hd Smâl. Sjön har шиш-1:3 í`ór

mig som bläsig ock svár att befara. Namnet hör enligt min

mening snarast till ватта stam som sv. dial. yla. ‘бита, grâta'

(Rz s. 780, Vendell РРш), isl. ум, ags. g5'11an(?)1. ‚И? med :11'

seende pä betydelsell Нищим-п, Skrikegnllen, ‘Шпиндели, Пион

samt de talrika likabetydande sjönamn, som anförts i öfver

sikten (afd. III, s. 72 Е). Knappast hör däremot naxnnet sam

man mcd Ölen, Öljaren : man пабе i sâ fall svärt att förklara

y-vokalen.

Еву. 'Ylil°, se Ölen.

Fsv. ‘Ylm- (älfnamnsstam, jfr Ölmeälfven Vrml.), se afd. II

under запахе: -m (s. 33 12).

Ylvelñngssjön, se Yfvelůngen.

Рык 'Ylvir, se under швец ock Ölen.

Yl_l_lllillgell ymsnigen2 l. Ощнйпвеп 6111211136112 (Ymningen

GS 2 О 32; Ömningen Tham Ol'ebro s. 7) Tys§liuge sn, Оте—

bro hd Nke : Ушпшввьуъшп (Landt Carta af Orebro нагадь

1600)?. Namnet är möjlìgen att Гага till sv. ymnig, fsv. ymp

nin ’riklig’, hvilka. 0rd af Johansson PBB 15: 230 ställts till

samman med got. iumjô ’hop, зима, mängd’. I fräga. om вши

bildning som betydelse erinras om Fyllingen samt möjlìgen

Ömmeln. P5. grund af formen Ömningen är det dock vâil sà

troligt, att namnet utgär fl'än den stam aum, som upptrìider

i de under Ümmeln anförda vattendragsnamnen, t. ex. fno. Bilf

nnmnet Auma, ty. Oumena, Aumenza, шиш ветре v. GMES

BERGER Fórbinder med det nämuda got. iumjö. Afven i detta

fall blil' betydelsen ungefär enahanda.

Ymsen ym2sen2 3 l. af allmogen uttalat <'5m3sen2 4 (Ymsi

VGL IV. 11:3; Oeumsen В1аеи 2: 33 [1663]; Ymse__n Tuneld s.

170 [1741]. Sköldberg s. 166 [jämte пинен]. GS 1 О 34;1швеп

Надетая Dagb. s. 198 [17-19]. Bergman Vadsbo s. 27 [17.57].

Hermelin 1807, Forsell Mariest. län s. 28 noten [1832]), Stor

1) Om härledningen se Stokes Bezz. Beitr. 23: 61 (: Vjul 'heulcn`,

hvaraf ir. Паси; att выпи frůn lat. ululare, gr. 6Min) o. s. v.).
IVI) Formen lyder Ymn1ngs, ej —— sůsom vid första páseendet kan

syuns —— Ymning; jfr den analoga skrîfningen af gs i namnct шва

Tarp, ‘Шиве Torp.

3) Enligt Hera uppgifter. 4) Enligt “А uppgifter.
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sjö i Utby, Bäcks ook Trästena шпаг, Vadsbo hd Vg. Namnet

âterñnnes i den vid sjöns быта strand belägna gârden Ymsjö

holm, som at' Tuneld (II) 5: 92 (1790) канав med det säker

ligen шаге namnet Ymseholm. Vidare ingär det i Ymseborg,

en borg eller ett Гааге som шиит ‹1е mot Magnus Laduläs

upproriska Folkungarna ook synes hafva förstörts :1r 12821. I

Gnmla krönikan skrifves namnet ymsa. borgh (v. 1060 SFS).

Sjön har i allmänhet теша, fordom ekbevuxna strâinder. Заг

skin med танке pá biformen Imsen vill man gärna förbinda

namnet med det no. älf'namnet пива, som omtalas af Rygh NG

2: 250, 3: 86 f., 355. Detta ёл- nämnde fórf. böjd att fora till

isl. ímisc, fno. äfven imis, ’omväxlande’, hvilket som bekant

ingâr i sv. v, ömsa ook ömsom. Det skulle enligt Вши kunnu

syfta pá hastigt växlande naturfórhâllanden ock sâlunda t. ex.

атаман om älfvar, hvilkas vattenmassa snabbt Гоп-Шкив eller

minskas. Emellertid 'ár jag i fräga om Ymsen mera böjd for

följande törklaring. Det ài' snarast aflett af ett ord motsva

rande isl. ymr ’larm’, шага!’ det bekanta jättenamnet ушил’,

med ватта suffix se, som ingâr иву. ‘шпане (se llinsen),

'Hulse (se Holten) m. Н. Knappast 'áro sjónamnen Ömmeln,

Ömmern besläktade. I fräga. om den i sjönamn умет vanliga

betydelsen mâ. hänvisas till bl. а. Bjlilmen, Ommen, орел, Rom

men samt de under Пел uppräknade namnen.

Yngaren ygßgarfn (Yngarn Sudermanl. [капа] 1625; Yn

вех-ц Blaeu 2: 21 [1663]", Tuneld s. 58 [1741?, Yngaren Landtm.

cont. Charta öfv. Sdml. e. 1750, Hermelin 1802, GS 4 0 33-34),

en af Södermanlands stöi'sta insjöari Björkviks sn, Jönâkers

hd, осн Bettna sn, Oppunda hd : Yngersdal (se nedan),Ynger

strand. Den har en Шива af 11,"2 till 2 mil ock en bredd, som

váxlar mellan 1/4 ock 3,4 mil, samt шипы vikar осн utskju

1) Se Styife Un.2 s. 143.

2) Sâ. enl. Sievers PBB 6: 286, 314, Verh. d. k. säclls. Ges. d.

Wiss. zu Leipzig, РЫЛ-Шаг. cl. 46: 131 (1894); ej Ymir (jfr Gislason

D.VidSelsk. skr. 1874, 5R, hist. o. т. afd., 4:de bd, XI, s. 435 f.).

3) Kan äfven syfta pá Yngen 1; 551- den där anförda formen Yn

gàrn. Emellertid й: det сё] troligast, att Ясна den betydlifzi större

s_iön Yngaren blifvit шедшим! i uppräkningen ock att snarare den mindre

Yngen nteslutits.

Sv. Мидии. XX. I. 4S
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tande näsl. För (Эй-53: är den (пир, har höga strändcr samt

blir lätteligen liäftigt upprörd äfven at'stillare vindar’. нише:

med Yngen 2 har den ett synnerligen Шахт vatten’. Вен-ё?

fande detta sjönamn äro vi lyckligt lottade, sà till vida som

Ты‘. formel' af namnet â den vid sjön belägna gärden Yngers

dal äro uppvisade. Detta namn skrifves är 1447 Ingelsdaall,

1466 тишины, 1480 IEngisdall ock 1500 швам-ваши‘. Den

{Вт formen at' sjönamnet tycks вшей ha “ат ‘Ingel (l. ‘швец.

$ашша stam {идёт Väl äfven i Yngen 1, Yngsjön (GS 2 О 41.

vid Kristìanstad Ski), Ingsjöarna (GS 1 V 37 oek enl. ирр

gift), utmärkt Часы-а, i Sätila sn, Marks hd Vg., ock -— nära

anslutande sig till det ponerade fsv. namnet — Ingelsjö Kiln.,

anfört af Craalius s. 392 (1748? 1774). Vidare anser Вуз}: NG

2: 247, att till grund fdr no. soekennamnet поведи, fno. Ingra

dal, ligger ett älfnamn Ing-r, gen. платы‘, ock fór det fno.

gärdnamnet швы-6.912, nu хитами, ett älfnamn таи radikau

r. Пат man äfven att ваша hit ТЫ. ortnamnet Ingenbach

(Förstem. 2: 847)?

Hvad härledningen af dessa säkerligen urgamla5 namn be

träñ'ar, зашеп- jag dem till den ieu. stam engh- ’träng’, soin in

gâr i ir. inc ‘шалфей’ о. d. ‹— кем. ‘6113036, kymr. ing ’strait

ness, distress”, adj. ’strait’, Мага? t. ex. ingol ’tending to strai

ten, distressing’. Till ett af en motsvarande germ. stam ing

atlett adj. ‘inguz ('ingguz), ‘inggia, 'ingia för Much Germ. Him

melsgott s. 13 det bekanta folknamnet Ingvœones, vidare Ing

viomerus, got. runnamnet Enguz, ags. Ing, isl. Yngvi, Ingiborg

о. s. v., hvilkas betydelse dä vore att fatta som gr. dinners;

апатита; о. s. v. Med dessu senate sammanställningar mâ Гог

bälla sig hur som hälst. säkert är, att de шавка orden ock

— 0m min etymologi är riktig -— äfven de nordiska vatten»

dragsnamnen Yngaren stä i afljudsförhällande till got. взятия,

isl. engr, Qngr, fht. вида, engi, lat. augustus о. s. v. ‘папу,

hvilken stam kan töreligga i det under Äng- omtalade namuet

1) Lex. 7: 476 (mcd utförl'igarc beskrifning).

2) Bcskr. öfv. Björkviks su s. 14.

3) Hummel ì SGU An 22: 7. 4) Vadst. kl. jordob. в. 258.

б) Om bebyggnndet af Yngnrens sträncler se Hummel SGU Aa

22: 9.

GY) Stokes hos Fick4 2: 15.



XX. 1 Yiigar'en-Yngern. 757

Аванзал samt i sjönamnet Ängaren. Betydelsen passai' väl in

p5. Yngen 1 Samt vissa partier afYngaren. НИШ Yngen 2 vid

gär, kan man icke beteekna den som ti'áng; men det äi' oeksä,

säsom längre ner visas, säkert, att detta namn icke böi' snm

nianhállas med de öfriga. I semologiskt hänseende äi'o de

under Mjögtviingen antörda namnen att jämföra. Växlingen af

i- ock y-former mäste bero pá gammalt w-omljud; jfr Yngvi ~

Inge. _ Ре‘: 'Ingl1, ‘Улей?

Yngen eller (för 1 äfven) Yngern.

1) Попа 0. Södra, yg'lgern l. (mindfe Ofta) yg4gen (Yngen

Letter с. 1750, Hermelin 1802, GS 5 O 33; тиши-п Landtm.

cont. charte öfv. Sdml. e. 1750, se Журн under Yngnren), be

tydlig sjö i Turinge оси viiiinge sznnr, Oknebo hd Sdml. Nam

net 'air ganska tidigt uppvisat i fsv. увешана, Ingease, ting

ваше som enl. Styli'e Un.2 s. 229 troligen тат beläget mellan

sjöarna Yngen nek Vällingen. Detta gärdnamn skrifves enl.SD

NS I äi'en 1400 ock 1405 Ynggiaasom, âr 1400 пшенная, äl' 1406

Ingeesom ос]; tyeks alltsá vara snmmnnsatt med ett sjönamn

'Ynge, Inge. Jfr Grecksäsar : стеснен, Lyàse. : Lyen, fsv.

Lygnis asa : Lygnen m. fl. Уйдите erinras om Yngön (i Norra

Yngell) : Yngen = Bolmsö : Bolmen, fsv. Напиши : Hallaren

о. s. v.

2) yg4gen (щади) (Öngen, stundom Ögnen [1600-talet]1; Yn

gern Blaeu 2: 34 [1663]; Yngen Timeld s. 197 [1741], Linné

Västg. s. 254 [1747], GS 2 О 31; Ingen Lottei' с. 1750), den

största insjön i Filipstads bärgsl. Vrml. : Yngshyttan. Den äi’

pá alla sidoi' omgifven af större eller mindre höjder. Dess vat

ten är för öfrigt like Шаг: ook genomskinligt som Чёткие”;

jfi' lived som ofvan yttrades om Yngai'en. Doek synes det

värmländska sjönnmnet icke börn förbindns med ofvan behandlade

namn. Enl. Канат. s. 111 skrifves Yngshyttan (én.s[h]ó_ta) âr 1540

Öijöns Hytte (enl. K. grafisk kontamination aföingshyttan ook

Önshyttan) samt i senai'e hälften af 1600-tnlet Öns питал, Öngs

пунш ock Öings путаю, men (fr. о. m. 1667) Yngs hyttenß.

1) Kallstenius Vrml. bärgsl.m. ljudl. s. 111.

2) Jfr Linné enf. arb., Lex. 7: 476.

3) I 1815 àrs jordebok förekommer namnet under formen 61151:

hyttan (Lex. 7: 477).
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Pá grund häraf ponerar KALLSTENIUS 1131 Sjönamnet en grundt'orm

'ßingen ’den örìkn sjöu’ med bortfall af i i obetouad ställning

efter starktonig vokal i sammansättningen туз/111111. Om öfver

gângen Öngen -› Yngen se auf. arb. ё 126. Med at'seeude pá

aflcdningen jfr 110. sjönamnet Qingen samt under Vadjuugeu (<

-öjungen); se äf'veu Щеп o. s. v. Det má i .eletta sammanhang

erinras därom, att Yngen genom den s. k. Ostersjöu utfaller i

Ö(je)vättern.

Hvad hìirledningeu af Yngen 1 beträñ'ar, visar gárdnamnet

fsv. Удваивая, Ingeasa., att det bör sammanhällas med sjönam

net Yngaren, churn bildningen är en annan (se t`ór öfrigt d. 0.).

Ynglingen ygSligen2 (GS 5 O 33), 111е11 sjö vid eller vik

af Yngen i Dilluäs s1_1_, Ваза hd Sdml. En vik af Södra Yngen

kallas enligt GS 5 О 33 Ynglingsviken, där tydligen summa

bìldning Fóreligger. Namnet är medelst diminutivsufñxet -ling

añett af sjönamnet Yngen; jfr Besslingeu, misslingen о. s. v.

(se öfversikten, afd. II, s. 22 f.).

Yten, se mem 1.

Ytlàngen (sannolikt) yatlogYgen (Utlàngen Hermelin 1818":

Ytlàngen Ekbœck Beskr. öfv. Locknevi s. 25 [18:28], GS 4 O

36), lâng ock smal sjö i Hjorteds ock Lockuevi smal', S. Tjusts

hd Klm. Баки-Цвел bör namuet fattas som en ombildning af

‘Ожидал, hvilket är den älst uppvisade formen, ock идише:

bör выпада etymologiskt identiûeras med namnet ä den i nür

heten belägna Utlàngen (se d. o. 1).

Yttern (o. Щеп).

1) enl. uppgift uttalat 2511611», hvilket väl bör tolkas som

учен (GS 1 О 38) Lângaryds sn, Västbo hd Smäl. : Унт-1136

1. 1119111561101111 (käut ätmiustone fräu är 1700). Pâ grund af

uttalsuppgiften är jag osäker, om namnet bür sammanhällas med

de fóljande. __

2) yt^‘tern l. ищет l, jfr här nedau (GS 1 0 38), liten sjö

pä gräusen mellan ШЕЮ-ваз о. Kölsby smar, Redvägs hd Vg.2 :

Yttern 1. Ytterbärg. Sjön kallas vanligen Ytterrussjön, sanno»

likt efter ett (á kartan icke upptngef) Ушам-1111. Е11а1з1`огшеп

med u beror pá dialektisk utveckling af у".

1) Akcentuppgìften är ej fullt tydlig.

s) Om densammn se närmare Lex. 7: 484.

3) Jfr Lundcll Sv. 1п1. I. l: 109.
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3) yt3ter2n ([sjön] Ytter Cr_:_elius s. 129 [1774]; Уши-п Нег

melin 1818; Storuttern GS 4 О 37) ЗИМЫ-1111118 о. Tuna шпаг,

Tnnaläns hd Klm. : Умение, Ytterryd.

'_ __4)l (Cederström Vrml. fiskev. nr 2091) S. Finnskoga sn,

О. Alfdals hd Vrml.

Namnet (utem möjligen 1) hör eäkerligen till komp. yttre,

fsv. ytri (: ut, hvarom under сайта) eck har afseende pá 536

amas läge i förhàllande till andra sjöar. Jfr Yttrasjön (GS 3

O 38 Smâlj), Yttresjön (1 V 38 Hulk), Yttre Vrängen (Se Vran

gen) samt fer efr-igt under шатен, lullllngen, Noding-n, павиан,

Oppâsen, Uppsalen, Öfvingen. En ged parallell vere sjön Inneren,

em det kunde anses som säkert, att detta namn hade afseende

pá läget; men namnet böl' snnl'ast sammanhällas med ne. 1111‘

namnet Inns, аи: en dylik betydelse icke tir sannolik.

Yxaren, se lölj. namn.

Yxern yk4sern l. (enl. annan uppgìft) yksseŕn 2 l. Yxnern

ykßsneŕn 2 (Yxaren Letter e. 1750; Yxern Crœlius s. 391 [1736?

1774], вышек Beskr. öfv. Loeknevi s. 25 [1828], GS 4 О 36;

Yxnern Hermelln 1818, Lex. 7: 486 [jämte шпат], Ritter Lex.),

ster sjö i Lecknevi eck Hjorteds шпаг, S. Tjusts, eck Frödinge

sn. Sevedes hd Klm. : Yxenvik, Yxered, hes HERMELIN Yxne

Namnet böl' samnlallhällas med Yxningen, Yxnasjön (GS

I O 39 : Yxnalt), Yxnesjön (3 O 37), Yxnetjärn (l V 32 2

ggr), fno. älfnamnet Yxn, Yxnas, no. sjönamnet Öxnevandet

Buskerud ш. fl. En säker utgängspunkt Fóreligger i det fsv.

seckennamnet Yxnarum, hvilket illnehäller det sjönamn ’Yxne,

som senal'e utvidgats till Yxningen". Jag hyser för min del

intet tvil'vel om att icke samtliga dessa namn innehälla 14111611

ningar af den gamla n-stammen uksn- 'exe'. Jfl' med afseende

pá bildningen sv. dial. yxna, öxna ’baeksippa’ (‹— 'п1шп16п)5.

1) Uttalet uf namnet är mig obekant.

se) Uppgiften är ej fullt säker.

З) se Rygl: NG 2: 411, 3:13, 309, 327, 1V. 2: 191, Elven. в.

304 f.

4) Lìknande ertnanm äro Yxnahaga. (GS 2 Ö 37 Smlil.) nära K0

hult eck Kuvighult, ось Yxnabarg-a, fsv. Пышмы-вена (1278) i Sten

bärga sn, Ostra hd Smal. Hvad Yxnahaga., som äfven skrifves Yxen

haga, hcträlfar, skall det ha fátt sitt namn af en oxhage, som Bo

Jonsson Grip půstůs ha ägt.

"‘) Jfr тише isl. birna : bjorn, шаге ‘bere о. s. v.
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Namnen betyda alltsâ Oxsjön, Oxàn о. s. v. Se t`ór öfrigtoxen,

Oxnan, 'Oxunden ock дат anfördn med oxe samnmnsatta 536

патн. Jfr liknande benämningar t. ex. under Bjnren, самец.

Hjorten, ‘Шт—иен, Uren.

Slutligen má näninas, att bland de sjönamn, som nu synns

innehälla yx eller уха. ’axt’, äfven гоп-де tìnnas ett ock annat,

som egentligen hör hit. Jag har anteeknat Yxasjön_(GS 1 V 37

Vg.), Yxesjön (3 O 32 VStml.), Yxsjönl, Yxtjärn (1 31 Vrml.)

I vissa af dessa ìngär dock säkert ett ord för ’yxa'ì ln'ilket

dâ syftar pä sjöns form; Мг n'ármast каши samt t. ex. Billin

gen, Nyckeln, Sptken, Spjnten. Alldeles felaktigt fdl-as detta ock

öt'riga sjönamn pä yx- at' Oman Nel'. Allell. 1899, nr 89 till

ett mig för öfrigt obekant ieur. isk, ask, usk- 'vatten'.

Yxningen ykssnigen? (денег e. 1750` Вгоосшап `2:3325

[1760], Hermelin 1818, GS 4 O 35), stor sjö i Hammarkinds bd

Og. ock N. Tjusts hd Klm. Sjön har Шаг: vatten ock är

mycket (Пир. Den är till en del belägen iYxnerums sn. Detta

namn skref's är 1383 ock 1466 Yxnarum 3. 1 betraktande at' de зул

nerligen můnga gärdnamn i dessa пашет, som medelst atledningen

-rum bildats af sjönarnn (se Allgnnnen, Bunn о. s. v. samt i öt'ver~

sikten afd. Ill, s. 95), är det väl навеян säkert, att sockennamnets

t`órsta led innehäller en шаге form af sjönamnet 'Yxne. Detm

har i yngre tid utbìldats med suffixet -ing, sásom Гане: äfven

val'it med Sjönamnen Grytingen, Bissingen, Ripplìngen, Vin

ningen, Ärtingen. Jfr fno. önamnet Yxning, nu ßxningen

(Будь NG 15: 382 f., 16: 9). Se för öfrigt under Yxern.

Yxsjön 0. в. v., se Käxen 0. Yxern (Slutet).

Yxtan l. Yxtaren (Yxtan Björkviks sn s. 16[1823]‚Т11аш

Nyk. s. 283; Yxtaren Björkviks sn s. 16) щёк-КУП“ sn, Jün

äkers hd Sdml. : yxtastugan, Yxtatorp. Sjön tycks nu, att

dömma af GS 4 O 34, kallas Yxtaejön. En sjö med щупает

Yxtasjön fìnnes äfven ì Lza Mellösa sn, Villâttinge hd. Afven

detta har säkerligen Узы-11 osammansatt, att dömma af gàrd~

namnen Yxtaholm, шаге (Гбге 1628) Ухта‘, samt Yxtatorp.

l) GS 1 V 38 Hall., 1 V 37 Vg., 1 V 32 Vrml.

2) Enligt folktron hur äfven Yxern erliàllit- sitt nnmn af detta

ord; om den härmed förknippade eignen se Lex. 7: 486.

3) Höjer 2: 72, Vadst. kl. jordeb. s. 120.

4) Se Thani Nyk. s. 346.
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Nâgot säkert om namnets härledning vet jag ej; t synes vara

sufiixalt, men stammen 'air knappast densamma sont i Yxern

о. s. v. I alla händelser hör den ìcke, säsom Oman Nel’.

Alleh. 1899, nr 89 antager, till nâgot питании-011131311: isk, ask,

usk 7штеп’.

Àdran звал-аи? (Hermelin 1802, GS 5 Ö 33) Huddinge sn,

Svartlösa hd Sdml. : Ãdran. Namnet inneháller УЗЫ sv.ádra,fsv.

âpre, motsvarande аде. aèdre, ty. ader o. s. v. Af hvilken an

letlning sjön sâ kallats, är mig obekant. Det má emellertid

erìnras därom, att ordet stundom fórekommer i öfvertlyttad be

märkelse; jt'r sv. нищает ook dei ags. uppträdande betydel

serna ’vattenledning, kanal, ström’. Gärdnamnet Ãdran för

háller sig till sjönamnet som t. ex. Авив till Aglan, Сваи

till Ogan.

Адыгеи, se Aliůngen.

Ãfvel'll, во Öfvern.

Äg (<- fsv. Ешь), gärdnamn, äldre sjönamn, ock Ägsjön i

вшита, se Щеп.

Àkervristen àßkervriŕten, at' allmogen vanligen штат

азкет‘гъ (Äkervristen Lotter c. 1750, вины-Идеи tryekfel, jt'r

Frösäker för Frösäker à kartannöfver Sthlms о. Ups. lì'm;

Àkervristen Hermelin 1818, GS 4 О 35; Аки—тег Ritter Lex.)

Ukna su, N. ‘Шпага hd Klm. Första leden synes vara sv. Шкет,

fsv. aker o. s. v.; jfl’ Ãkrasjön (GS 1 О 38), Àkertjärn (2 V

32) samt sjönamnet (шайках-п. Den seuare bör samn'lanhůllas

med första leden i Vristulfven (se d. 0.). Emellertid mâste _

särskilt i (гада om sammansatta sjönamn, hvilkas Гм‘. former

ieke blifvit bevarade _ alltid räknas med den myeket stora

möjligheten af folketymologiska ombildningar. Nu ingäriförsta

leden af âtskilliga svenska sjönamn bevisligen gamla ält'namn;

sà t. ex. i венец Vese- ook Àmmelàngen, i Nätter- ock 8111

höfden, i Vindommen m. il. Det ligger alltsä nära till hands,

att i Àker- söka ett задам, sâ mycket hällre som sjön genom

fiytes af en betydande ält', som nu kallas Storán ock i äldre

tider väl kunnat bära ett annat namn. Liksom er i тщет

höfden faktiskt är en lexnning at' gen. ‘павш- till änamuet

‘пап, sà kan i Ãker- en motsvarande form gömma sig. Ett
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dylikt älfnamn mâste i sin tur sammanhâllas med de under

Активен behandlade namnen. Om vattendragsnamnet Ãk- se

dessutom Хит nedan.

Áklangen eller Aklůngen (Активен).

1) àsklogggen (Активен Lignell Dal 1: 7; Ãklângen GS

1 V 34, Frân Västerllafvet till Dalarne s. 28), mycket lâug ock

smal sjö i ЗИЛы-пав sn, Наташе hd Dalsl.; egentligen en fort

sättnillg af Rävarpen. Hos Hel'melin 1808 kallas dìiremot den

länga ock smala sjö, som fo'rllinder Râvarpen ock Luxsjön sa;

det är ju ocksä möjligt, att den i шаге tider burit detta namn.

__ 1)1 (Ãklangen l. Aklangen” GS 2 О 34), mindl'e sjöi

Algaräs sn, Vadsbo hd Vg., invid sjön Unden. __

Namnet bör sammanhâllas med de, isynnerllet ä Ostlandet,

‘чтива llorska sjönamnen Aklengen, Aaklengen ook Aaklun

gen. Föl' ett par af dessu hal' man fornnorska former lleva

l'ade i gärdnamnen Oklanghabergum, Oklenghom ook 01:10:2

ghums. Вши 'lír böjd att i -ang se en atleduillgsändelse, för

hvilket antagallde, säsom hall päpekar, växelformen med -ung

talar. Man kunde bl. а. jämföra no. löjangen, ßjungen ock

Qljingen; se мизинцев, Yllgen 2, Щеп o. s. v. Вши anser det

ridare möjligt, att nlan till grund för sjönamnen har att туза

fno. Qkla ’ankel’, hvilket fórekommer brukat som ljìillnamn ock

äfven ingâl' i no. gärdnamn. Ã sistn'amnda. Ställe i sitt arbete

allsìitter hall ett fno. фавны-4. Skulle dessa törmodauden vara

riktiga, kunde det jämtländska sjönamnet Äcklingen nppfattas

sůsom innehällande den annal's icke uppvisade suftixformen -ing.

Vidare kunde nägoll förmoda. att sockennanlnet Acklinge i Var

tofta hd Vg. тоге bildat af samma sjönamn. Det skrifves :ir

1311 aklungj (актива еп1. SD 3: 5). Illom socknen finnastvâ

sjöar, nu kallade Hyttesjöarna, af hvilka nog nägoll i äldre tider

кишит bäl'a namnet 'Aklunger, hvaraf Актива vore bildat

säsom t. ex. fno. gärdnanlnet Oklanghom af ‘оштр- (se

ofvau), Tysslinge af Tysslingen. En myeket sannolikare tolk

ning gifves dock i mina Ortn. pá -inge s. 6 f., (151- namnet för'

1) Uttalsllppgift har ej lemnats.

2) Trycket à karten är bär otydligt.

в) Se Rygh NG 2: 424, 3: 225.

4') Trai af sjöarnu канав еп1. Bren i Jens Nilssons шейным?“

1574-1597 Ooklangene.
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klaras m' ett släktnamn ‘Ak1unger(: personnamnet ’Akle = fht.

Ahhilo i Ahhilinstat). Hvad härledningen ur Qkla. beträffar,

möter från formell synpunkt intet allvarsamt hinder att äfven

i de svenska sjönamnen se detta ord, som i svenskt riksspråk

motsvaras af ankel; jfr nämligen шип, àkkla, akkle Dalsl.,

пища Bohnsl. (Rz s. 10). Den långa â-vokal, som _ därest

jag rätt fattat uppgiften om uttalet af Åklangen 1 _ ingår i

detta ord, måste emellertid då betraktas som uppkommen genom

folketymologisk ombildning.

Emellertid är jag af flcra skäl föga hågad att akceptera

denna af Вши med tvekan framställda härledning ur Qkla..

De älsta uppvisade former, som höra hit, äro fno. Oklanghom,

Oklonghum (se ofvan). Någon suffixform -ung är icke belagd;

den kan mycket väl bero på yngre ombildning efter mönstret

@jungen ~ øjungen m. fl. För min del anser jag, att alla

dessa namn älst varit sammansatta med adj. 1ang(e)r, sv. lång;

se de många under Längen uppräknade sjönamn, som till sista

led ha detta ord. Första leden är af samma ursprung som

det af Rygll NG 2: 316, om ock med tvekan, ponerade fno. 2111

namnet 'Aka, hvilket han likaledes med tvekan for till aka.

'äkni Hvad u-omljudet i det fno. Oklangr vidgår, kunde man

ju tänka sig, att detta bör återföras på ett älfnamn. Isv.

Åklången beror däremot à-ljudet sannolikt icke på omljudet,

utan på yngre anslutning till åka; hos Lignell kallas som

nämnt Åklången 1 för Aklången. Ett älfnamn, fsv. ‘Ы: (<

urnord. 'Äköh gen. 'Äkar), ingår efter min mening snarasti

Åker-vristen (se dln. ock jfr Юш- nedan). Vidare erinrar jag

om Åksjön (GS 4 О 34). 1 hvilken betydelse stammen ник-‚ак

i dessa namn bör fattas, är icke fullt klart. Det är icke osan

nolikt, att vattendragen här fått namn på grund af sin funk

tion som fortskatfnings- eller transportmedel. För Åklången 1

äfvensom för Åkervristen synes mig en dylik betydelse mycket

antaglíg. Åklången vore då nar-mast att jämföra med det ana

logt bildade гад-шины. Sjönamn på -1â.ngen, hvilkas första

led bevisligen innehåller ett ältnamn, äro Asplången 1, Выче

lången, Veselången, Virlången, Åmmelången. För öfrigt erin

ras i fråga om betydelsen om sjönamuet mig.

 

1) De nordiska älfnamnen ha varit Ö- eller ön-stainmar.
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Ãleknegen, s@ ты. ан.

Ãlekniggen skulle enl. GS 2 V 35 vara namn pá en mycket

Шеи sjö i Myckleby sn (pä gränsen till Röra), Orusts östra hd

Boh. Namnet uttalades emellel'tid af en min sagesmnn Àsle

kneïgen (med ett mycket slutet e-ljud, hvilket af en riksspràks

talande individ snai-ast uppf'attas som i, dock bestämt вы]:

frän dialektens längs. i-ljud). Detta namn betecknade euligt

samme meddelare en (ganska smal ock trâng) del af den frân

дабы mot non' löpande ädalen (ungefár sà Инд: som till Пте

gärd). Möjligen inbegripes af en ock annan själfva sjön inani

net Ãleknegen, men dess тамада папш tycks vara машеш

vannet (Ãleknecks?) ellel' Kallseredvannet.

I den frân sjön utfallande än filmes àl. Första leden är

этил-Идеи fisknamnet sv. âl, fsv. al, isl. áll о. s. v. Jfr sjönamnen

Àlen, Àlasjön (GS 3 О 40), "Álsjönx, Ãlevatten (2 V 36), Ã1

vattnet (1 V 34), Ãlegöl (4 O 35), Анды-112; jfr äfven Макси.

0m andra med fìsknamn sammansatta eller af sädana bildade

sjöuamn Se under Asplângen.

Härledningen af namnets senare led visar, att benämningen

Àleknegen ej häller frän böl'jan tillkommit sjön. Den bör enligt
minl mening identiñeras med no. kneik m., sv. dial. knek ш.

isht. ’krökning af en väg’ (gammalt k har i dialekten i душ;

ställning öfvergâtt till g) ock syftar tydligtvis pá den krök. :in

(längre ner капай Henän) ock ädalen göra mellan sjön ock Ute

gärd. Här har antagligen тат gott âlfìske. __

Щеп (Hermelin 1803) Rägna sn, Finspängaläns hd 0g.. pä

gränsen till Nke; [канав à GS 3 0 33 samt at' Tham Link.924 Àlsjön. Det senare namnet är i detta fall det ììlsta. sjön

канав nämligen ár 1365 Aalsi¢(Aa1sjö SRP nr 660). Härur

har Àlen uppkommit депеш ellips; Мг midden ock Samen.

Кашне: innehäller väl fisknamnet àl liksom de under Ленинцев

anfördn sjönanmen. Enlellertìd bör den möjligheten hâllas üp

pen, att namnet innehäller det i följande artikel onltalade isl.

áll ’t`ära, stripa 0. 8. v.’, шике: icke är ovanlìgt i пои-(1151121 оп

напш. Лг det n0. b_vgdcnamnet Aalen (se följ. наши).

l)Gs1ò 37, 2 037,4 036,4035,3033=‚1м

(fsv. Aalsiß).

2) GS 1 v 32.1 v 31.
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I

Ãlsken àßlskeni’ möjligen 013sken2(Hermelin 1804, Tham

Nyk. s. 265, GS 4 О 33), lìten, läng ook mycket smal s_jö i

Björnlunda sn, Daga hd Sdml. Detta namn är utan tvii'vel med

suffìxet sk bildat af ett 0rd motsvarande det fno. áll m., som

1115111- i no. önamnet Langaaren, fno. ’Langń11, i Asker ook det

lìkalydande namnet pä ett längt ock smalt sund öster om Kra

дети, om hvilka no. наши Rygh NG 2: 84 11аш11аг; jfr ät'ven

Indl. s. 41. däl’ hithörandc bygdenamn Aal, Aalen omtalas.

Isl. áll ш. betyder ’en djup, träng kanal i s_jö l. ñod (Vgt'.);

djup ìnsänkning mellan bärg’ (Fna) ook det no. aall ’djup ränna

l. fära i bottnen af en flod l. vik; rännformig öppning i isen’

(Aas. Ross). 0m, säsom Rygh Indl. s. 41 antager, den Ursprung

liga betydelsen är ’stripa, rand’, har han uaturligtvis ocksä rätt

i att ìdentifiera ordet med 110. aan ’mörk rand utefter l'yggen pá

111151111- o. s. vf, hvars Inotsvarighet à1_ Íörekommer i Sverige sâväl

i Svea- som Götaland (Rz s. 839). Afven ida. dial. finnes ordet

i bet. ‘Юга, ränna’. Hit föres af T. E. Karsten Finskt mus.

1903, nr 2, s. 2 äfven fi. bynamnet Ahlajärvi (d. v. s.Ah1a.sjö)1.

De nämnda nordiska orden lâta sig förenas under synpunkten

af nägot smalt ook lángsträckt, ook Hera at' de vattendrag

ook öar, i hvilkas namn man anser sig kunna konstatera ett

fornnord. á11, hafva i pâfallande grad en dylik form. Det är

311 dock tänkbart, att àtminstone i nägot :if dem isl. ál, 61 f. 'reni'

ingàr; jfr Будь NG Indl. s. 41. Härtör synes ocksä i sin män

tala den feminine form волхвы, som mäste förutsättas för паш

net à den länga ock smnla norska ön Langära., vanligen skrií'vet

Langaaren’. Men denna feminins. form bevìsar i själfva värket

ej mycket, Ош ens nägot. Oars паша láro nämligen i forn

sprâket feminins., ock dìirför har fno. ‘Langáll blifvit ’Langál

(Langàra), liksom ett ai' spjut bildat sjönamn nu lyder Spjuten,

icke Spjutet, därför att uamnen pá sjöar i fornspräket voro

maskulina. _ At' áll ‘Ига, stl-ipa 1. (1у1.’ är Álsken bildat som

Snnsken af sand; ji'r äfven Grosken.

l) 0m donna sannnanställning är riktig, kan ej LiDÉNS llärledning

af ш (Z. nltind. u. vergl. sprachgesch. s. 82) antngns.

2) Icke att förväxla med önamnet Langaaren : Ъапзап; se

ofvan ock Rygh NG ‘2: 84.
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.mindern адшпагеш 1 (manden. Hermann 1810, GS з 0

35; Ãländaren Tham Link. s. 27), stel' sjö i Tjärstads о. Kät

tilstads sznar, Kinds lid Óg. : Ãländersö. N_amnet mäste ety

mologiskt nära. snmmanhänga med det just i 0g. iörekommande

штанг) ’smäningom sluttnnde’ = ä.~nsv.§a.11ändig (Dähnert,

SAOB) eller ännu nìirmare med ä.11sv. винца (DähncrLSAOB).

sv. dial. añänt 11. Rz; jfr äfven isl. aflendr ’aflägsen frän land’.

Sannolikt 5.1- det holt enkelt nom. at' detta adj. Det syftar s11

lunda pá nägot i sjöns naturbeskaffenhet, hvarom jag doek ieke

111- i tillŕálle att уши. mig. Med afseende pä Àländersö jfr

Bolnien (: Bolmsö), наши-ел (: fsv. Наивно) 0. s. v.

Ãmen l. À__Illlllell2 (Ãmmen Smäl. beskl'. under Lenhofda.;

Ãmen GS 3 0 38), Щеп sjö i Lenhofda. sn, Uppvidinge hd

Smäl. : Àmatorp. Namnet innebáller säkerligen sv. dial.

ůmme m. ’änga, imma’ Smál.3 Og.4 = i'sv. ‘Еще, jfr sv. dial.

¿m m. ’rök’, i afijudsfîìrhällmide till no. öme 111. 'rök, brand

lukt’ 5. Samma ord 1115511- i sjönamnen Ãmgren, Атте

làngen, Ãmänningen samt med annan aiiedning i fsv. Amo

bœrgh, nu Ombärg Vg., alltsä ’dim-, rökbärget’. Värbet ämma

:mvìiudes äunu i пашен, »dä bâìi'get höljer sig ì moln eck dunstv

bilder». Betydelsen ha vi förut mött i Dimlingen, Emmern,

Immen ook i motsvarande art. ani'örda 11а11111 säsom Àngsjôn,

t'sv. soekennamnet цветам?) ш. fi. Emellertid bör man icke

alldeles bortse frän den doek svaga möjligheten, att nägot :1f

dessu namn är bildat af en motsvarighet till isl. ámrïœl. siem*

(= jättenamnet Amr). Jfr med at'seende pá betydelsen Aglan,

Bůfven, шегп, Làknn o. s. v. Gärdnamnet Àmatorp visar, att

den f'sv. formen varit 'Ame.

Ámgren (GS 2 V 34), mycket liten vattensamlìng i Lurs

Sn, Тапишз hd Boll. Se Ãmmen 00k Enegren 00k jfr under

кивает, Mlsegren.

Ãmlùngen ook Ámmelàngen.

1) ошзюв’геп (Ammngen Lotter c. 1750; Omlàngen ‘Панды

Tal om Risinge Sokn s. 12 [1764], Widegren 2: 135 [1828], Tham

1) xljttalas, som det skrifvesn) s') Uttalsnppgift bar ej lemnsts.

a) Anfört af Rz s. 840. 4) T. ex. Ant. шт. 1: 158.

5) Мг Bugge Ant. tidskr. 24: 444.

6) Ex. meddelas af Bugge Ark. 18: 4.
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Link. 5. 35; ошщешпвеп es з Ö 34). mindre, läng sja; i Ri~

singe sn, Finspänga läns hd 0g. __

2) omsmelog2gen (Ãmlângen Hermelin 1803, Tham Orebro

S. 102; Ãmmelàngen GS 2 0 32; Äm-làngsiön Tiselius 17231).

lang ock smal sjö i Lerbäeks sn, Kumla hd, o. Hammars sn,

Sundbo hd Nke : Ãmmebärg ock Ãmmetorp vid sjön ock Àmme

vid den med sjön sammanhängande ä, hvilken — säsom nedan ses

—- i fsv. tid hetat Ama.. Mycket tidigare är emellertid namnet

uppvisnt i det ài' 1388 omtalade Amoqvœrnî, är 1524 skrit'vct

Aamo qvarnß, nu Ãmme. Det 'air klart, att vi bär ha fore oss

ett fsv. ánamn ‘Ãma (jfr det. likbetydande fsv. ânamnet Anga

under Ãng-). Нага!‘ hal' Àmmelàngen, fsv. ’Ãmolanger, bildats

pá alldeles samma sätt som прицеп 1 till fsv. älfnamnet Aspe.,

Säfvelángen till ГНУ. Sœva. Ock Veselángemfsv. Visulanger, till

fSV. Visa.; jfl' äfven Vlrlůngen, Vindommen (:Vindâ.n) 0. 5. v. ЕМ

nära hesläktat älfnamn inom Lerbäcks socken är Ämmaân,

fsv. ‘Аню. (jt'r gärdnamnet авто 1346; 5е Äma nedan).

Under sädana omst'ándigheter äl’ det icke skäl att Рог Ám

(me)làngen 1 söka en annan förklaring. Säkerligeu har den genom

sjön fiytande än Шуе“ burit namnet Ãma, hvarat sjönamnet bil

dats. Det betyder alltsä 2‘Ãm(m)ans lángsjö». Jfr Ãmänningen.

Ámlllell, Se Аню”.

Ãmänningen, af allmogen uttalat ämänmigen (Tuneld s.

82 [1741]` Gran s. 58 [1754], Hermelin 1801, GS 3 О 31), Väst

manlands största. insjö, till största delen inom Västervàla sn`

Norbärgs bär-gsi. Vstml. Den är nppfylld af grund, skär ock

klippor ock har en mängd öar ock holmarf’. Jag har inom

det nordiska spräket амины endast ett паша, 50111 till sin

bildning kommer detta nära, ock det är det norskn sjönamnet

Ismenningenö. Frân dennn sjö kommer en ält' пива, somi

шаге tid hetat Isma eller Ysma. Att en sädan metates _ágt

rum, framgär af det med 'álfnamnet sammansatta fno. Ysmo

dalr, nu Imsdalen (se Будь a. st). Sjönamnet Ismenningen màste

l) Utförlig Вези-Ниш; öfver Den stom Swen och Giöta Siön Wät

tern; enl. uppgift af pastor-n, til. kund. H. SÖDERSTÈEN.

2) Styiïe Un.: s. 240. 3) “мы. kl. jordeb. s. 281.

4) Enligt nppgift frñn Karbännings su.

5) 0m dess naturbeskaffenhet se närmare Lex. 7: 549.

6) Будь NG 3:87, 15: 285, Elven. s. 303.
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anses innebůlla den nämnda älfnamnsstammen Ism- oek bety

der vìil 'ziiiden af älfven Ismal. Det äi' i эй fall en bildning

som вёл-шанс bör ji'imföras med sjönamnen Natter- ock Sillhöf

den о. d. Utgäende frän dessa Гама, förklarar дав ¿mannin

gen säsom inneliällnnde det under Ãni(me)lñngen uppvisade änam

net fsv. Ãma oek nntager, att detta namn burits af Kolbäeksän

eller nägon annnn af de icke fä. störte eller mindre vattendrag.

som utfalla i sjön.

Nägon sammansättning med à ’(mindre) flod l. dif', i тэта

tider ’vatten’ (jfr t. ex. Ãland’vattenlandet’), torde bär icke fere

ligga. Annars flirekommer ordet oftn i sjönamn : Ãsjönï, Анапы

(GS 1 V 32, 3 О 31); jfr äfven Щеп ock шпации. Om emel

lertid namnet 311- sammansatt med à, kunde senure leden ища

frän ett шаге mynning oek вшивая till sin ljudutveekling дёш

f'öras med det i desse. ti'akter vanliga фетиша; <- -bynning;

jfr t. ex. Ombenning, fsv. Am(m)undabygning (SD NS ll).

Ändern, af nllniogen uttalat вещает, om jeg riktigt upp

fattat min meddelnre, med _ake. 1 (Ändern Grau s. 536 [1754].

SGU 19:4; Andern GS 3 О 31; Ändern ТЬаш Vest. ss. 5,153.

siikerligen felaktigt) Heds sn, Skinnskattebärgs hd Vstml. Den

här uppti'ädande à-vokalen beror utun tvifvel pä summa (Наш;

tiska utveekling, som t. ex. gifvit bůnd, bànn af band, наш:

af hand о. s. v. Den riksspräkliga formen тоге alltsä Ander-n.

I frâga 0m liärledniiigen ligger det nâii'inast till bands att an

tage, det Ändern ЗЫ- ett af de inäiiga »jämtörelsenamnen», som

man pâträlïar bland väi'a sjönnmn. Att dömma af sjöns form.

inneháller namnet sv. dial. andor (andra, аист о. s. v_), но.

onder o. s. v., isl. Qndurr*x ’den kortare af ett par skidor'. En

души jiiniföi'elsenanin bär äfven den i närheten belägna(ri1nda)

sjön Spaden. Jfr för öfrigt t. ex. Nyckeln, Pungen, Smedbiljen,

Spiken, Spjiiten, Tyreln, Värpeln Sault öfversikten Il, S. 70. Наго‘

ттеЪваш beträtfande denna liärledning blir man emellertid genom

det fno. älfnamnet Andre, omnámnt af Вуз!) NG lV. 1: 32. Det

torde dock icke vara otänkbart, att äfven detta namn kan шпата

en motsvarande bärledning Ой Rygh Elven. s. 5).

1) En annnn tolkning ger emellertid Нигде-Будь Elven. s. 344.

2)Gsaò~ioeggr,3039,3631,1v362ggr,2032

: Àsjohult.

s) Om erden se SAOB under andor, andra.
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Ällell, se Auen 00k Ãnimmen.

Ãng- uppträder icke i nägot oszuumansatt sjönamn, men

torde förtjäua egt Конце omnämnande. Jzrg har antecknat

Àngsjön (GS 2 0 40, 2 О 39 : Апеннин, 4 O 32) samt Аида.

sjön (4 O 34) Svärta sn Sdml., i samband med hvilken stär

en â, вот i fsv. tid helle Anga. (Ango штат SD NS 3: 489 fr.

1419); jfr gârden Дива 1 ватта sn samt det nf Rygh Elven.

S. 5 anförda no. älfnamnet Aanga. Namnen Каппа innebâlla

sv. dial. аи; ’träng’, om hvilket ord Rz s. 840 närmare handlar.

Jfr Тиши-ел ock dán' anförda synonymel' samt Живая-он. Men

myeket troligare är, att här sv. дива, ingäl'. Ange är sälunda

en parallell till den under Ãmmelůngen omtalade Гм. än Ama.

Jfl“ i frágil 0m betydclsen Dimlingen, Нише", Ãmmeu, Ämulern

о. в. v. Ordet ànga. 311- sannolikt en utvidgning med gh ßfden

rot an ’audas, bläsa.', som möjligen ligger till grund för 556

uamnet Auen; jfr Lagercrautz KZ 35: 278, som ställer Оше:

till gl'. пот—(Миш.

Ánimmen äßnimgmen (i oönem VGL IV, hdskr. Q ödhneml,

at oönem œnlangum auf. st., hdskl’. Q ödhneml; Ãnimb

Tuneld s. 207 [1741]; Ãnimmen Linné Västg.s.231[1747],

НегшеНп 1808, GS 1 V 34; Ànen, felaktig form ä General

Laudkort Мг. Vg. о. 1688 Samt hos Marelius karta 1774, be

tydlig, läng ock smal, af höga. klipper omgifven sjö i 1 nim

skogs su, Tössbo hd Dalsl. Sockeunamnet ат sammansatt med

sjönamnet liksom Edsleskog med Edslan, (Защищено; med Gun

nen 0. s. V.; jfl’ fsv. Lygnisuiöœr : Lygnern, Vœtursvidher :

Vättern. Namnet вшей air 1325 Odnemœskogher, 1397 Odh

nemskog, 1438 Ödhnemaekogh, 1341 Ацавкоп‘пг. Serrure leden

torde innehälla fsv. adj. nœmber, isl. ne'emr, hvars egentliga

betydelse är ’som (lätt) tager (l. tages)', men i historiek tid i

allmänhet betyder ’begâfvad, Пап-1111113 0. d.’ Af не bar pá grund

af dess ställning i svagbetonad stafvelse utvecklats e säsom i

t. ex. fsv. пал-ере jämte метре. Namnet ììr вшивая hesläk

tat med s_jönamuet Nimmern. Jag antager vidare som möjligt,

att tììrsta leden är en motsvarighet "бр- till ags. wód, fht.

wuot, ty. wut ’rase1'i’; jfr isl. 661- ’ursìnnig' ock säsom sbst.

’poesi. sâng’. Namnet skulle dä betyda Чаши, som lätt ràkar i

 

1) зсыуъ. VGL s. 290. 2) Lignon вы 2: 149.
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raseri’. N'zil'mast erinrade denna bildning om det besläktade

getl. eck östg. ñsknämnd ’sem tar bra ñsk". Iviss mân kunde

man i frâga em hildningen ìifven jämföl'a isl. пашет:- ’som

tages med nät’.

Ош emellel'tid de yngre ö-fermel'na fâ. tillmätas nâgon ety

molegisk betydelse (hvarom nedan), kan icke denna tydning

antagas. Jag framställer (1111101- ett annat förslng. Formellt

möjligt al' ju n'zimligen äfven att i första leden se en motsvarighet

till det gamla germanska adj. ‘aullaz чаш’, sem ingär i isl.

шёл-да:- ’lati att râdzü, auösóttr Чём att fà eller uppuá', виб—

seer ’lätt att se‘, auöviss чаш att inse eller förvissa sig om’

0. s. v., ags. e'aöfynde ’lâ'ltt att liuna’ o. s. v. Ljudutvecklingen

au>o heror i ей fall däl'pâ, att fortis legat pá senare Sammsu

sättningslcden. Fallet vere fullt analegt med fsv. Odbiern (<

Auöbiorn) : Qdhbiarn, Opœlver jämte брюнет, fno. Oöñnnr :

Аибпппг o. s. v2. Ett liknande fall är vìdare nsv. ertnamnet

Hogland : ä.nsv. Högeland (<- Haug[a`|1and); se Saxén Fennia 145

no. 4 s. 19. I detta. sammanhang kan i förbigâende nämnas, :itt

ertnamnet Ãmàl visserligen närmast utgár frân ett fsv. Amori»

(1397), men att en шаге form är ßmorp (1312)‘, eek att det

выпада knappast med Nor. Sv. etymel. s. 55 kan öfvers'ńttas

med ’äskegen’. I alla hìindelsel' terde deck första lcden vara

nära besläktad med â eek nìirmare bestämt innehâlla det därmed

sammanhängande ö, deck icke i detta ords nuvarande betydelse.

итал i den af ’vid vatten beläget land, strandäng`, som äunu

kvarlefver i det etymologiskt identiska ty. aue, jfl' Öland eck

ныне (isl. Skáney, lat. lânordet вешними) 0. s. vn" Ре‘: Amor1~

Шт väl alltsä betraktas sein en felketymolegisk embildning.

1) Anfört i Ant. tidskr. 1: 149.

2) Se närmare Kock Gamla svenska ord s. 1 f., Fsv. ljndl. 2: 550.

Sv. akc. ‘2: 329, Nor. Aschw. gr. s. 78 f., Keek Alt- u. neuschw.

accent, s. 211.

3) Citerat efter Keck Alt- u. neusehw. accent, s. 211.

4) Lignell Dal 2: 140.

5) Jfr Nor. Nord. tide-kr. 1900, s. 142. Dock kan Зав ej 111

stälnma med Ковш-ш däri, att de skílnskn ertnamnen p51 -ie innehàlla

detta ord; jfr fda. Markaghe, nn Markie, Osseghœ, Ossughe o. s. v_,

nu Оше, ock se närmare Fnlkm. s. 53 f.
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Мага? som ваши: ¿man Detta namn kan sâlunda icke med

afseende pá sin ljudutveckling jîimföms med Ànimmen. För

den senast föreslagna tolkningen af detta värt s_jönamn talar i

sin mân, att ett auöna'emr vìîrkligen existeral' i isl., doek i be

tydelsen чаш att lära’. D'ziremot má ieke sdsern säkra stöd

för densamma räknas de bifermer med ö, som ifsv. t'örekolnma

sñväl af sjö- som sockennamnet oek som ofvan anförts. De äro

yngre än o-t'ormernn oek каппа därför bero pá t'olketymologisk

ombildning. I alla händelser torde den nu gängse formen med

à utgä frän o-formen. Svârt är att säga, huru betydelsen idet

till grund liggande adj. ‘epnœmber skulle fattas. Man kan

шика sig sâväl aktiv som passiv Ье1у11е15е:’50шМише-ст’

eller ’lätt tages’. I sistnämnda fallet är namnet kanske lik

tydigt med ’lättâtkomlig' l. dyl. I f`órsta t'allet hör möjligen

sjönamnet Nimmern järnt`óras~ Beträñ'ande bildningen synes

namnet, att dömma af sockennamnets älsta former, ha varit en

n-stam. — Slutligen erinras om det fno. gärdnarnnet Onemps

huser, nu Aanshus, llvars likhet med 11511- behandlade наши

dock kan vara. tilltällig (se Rygh NG IV. 1: 150).

Àskngen.

1) at' allmogen uttalat àskdgan, àskgìn l. dskgïn2 (Авиадв

tjärn GS 2 31) Kroppn sn, Filipstads bâtrgslag Vrml. : Анка

gen, àr 1642 skrifvet Àskawen, ár 1658 Àskagens. Gárduanl

net är шиш-1151115 bildat at' sjönamnet säsom t. ex. de likn

ledes Vrml. gärdnamnen Анн/диет : sjönamnet мышах-п, Im

men : Immen, Kläggen : Kläggen nl. fl. ш. fl. Formen Анка

wen 'zii' att bedömnm som ä.-nsv. Skañ'uen för Skagen (se 11211‘

таге under Bůfven).

2)* (маками Lotter c. 1750; Ãskagen Höjers ватта öt'v.

Vrml., Cederström Vrml. tiskev. nr 681) Gustaf Adolfs sn, 1111‘

dnls hd Vrml.

1) мигнуть кап man ock i Àmál, fsv. Amor): ock ßmorp se

gamla växelformer; se om förhällandet mellan ä e. o(y) Nor. Sv.

otym. s. 4.

я) Kallstenius Vrml. bärgslagsm. ljudl. s. 104.

3) Norask. nrk. 2: 765, Капы. Vrml. bärgslagsm. ljudl. s. 104.

4) Uttalsuppgift har ej lemnnts.

Sv. lamlnn. .\'.\'. l. 49
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Under Askaken bar jag ишиас som min mening, att detta

namn liksom Àskagen ock no. sjönamnet Afskaaken1 utgä fràu

en gemeusam namnform, som sedermera pá olika sätt штек

lats, stundom säkerligen oeksâ надеты:1'0111е1уш01031511 om

bildning. Härt'ör talar bl. a. Ãskagen 2, som bos Lotter knllas

Afskaken. Det synes, som om k-formerna тоге de älsta. Nu

tilläta de senare lederna i no. манекен, ä.nsv. накапал ock

nsv. Askaken en enhetlig förklaring, om man utgâr frän 110. skank,

pl. выгнет ’skakel' ock sv. dial. skàk ds., hvilket seuare just

tîìrekommer i Boh., Vg. ock Vrml. (Rz s. 612), alltsä de 11111115

ändar där egentligen ifrägavarande sjönamn uppträder. Skulle

man alltsä. bär päträti'a ett »jìimfórelsenamm af samma art som

Bjälken, Spiken, Spjuten, Tyreln, Ändern o. s. v.? Att dömma

at“ 1-aíiedningen skakel bar ordet skàk haft kort a-vokal ock

á-ljudet mäste sälunda bero pá gammalt u-omljud. Formerna

med g böra i sà fall antagligen fórklaras som uppkomnn genoux

anslutning till det gamla nordiska ordet skage ’udde’. 3115111

gern samt för öfrigt ortnamneu Skagenn (Jylland) ock Arskagen

vid Агаты-деп, vid Vänern (GS 1 О 33). Ниш Af- (-› Ь)

skall t'attas, är mig ej fullt klart.

Ãsnen áßsnen?, ät'ven Малец 2 (Annen Bureus Kal-ta 113265;

Ãsnen Arrbenius Dissert geogr. de Smol. s. 43 [1719], Tnneld

s. 132 [1741], Lotter c. 1750, Hermelin 1809, GS 2 О 39), en

:if södra Sveriges betydligaste insjöar, i non' ock söder 0111311

veu at' Kinnevalds hd, i öster af Konga ock i väster af Allbo

bd Smâl. Sjön anses af fiera Forfattare ha varit belig ibeden

tid‘. Om sädana beliga. sjöar se närmare Montelius Sv. bist.

1: 207. För en dylik uppt'attning talar i sin män, att en vik

at' sjön ännu i slutet at' sjuttonde ärbundradet kallades Oden'

sjön, en mman heter 'iinnu витках: eller Bloviken, där man

troligen blotat ät nägon at' gudarna, en al' de můnga öarnn bär

uamnet Frösö (ì: gudanamnet Frö; se Frövättern), en i 111111111

delse med sjön stâende ä Torsán (: gudanamnet Tor; se Toren)

1) I detta sammauhang kan äfven erinras om y.fsv. “знаке myra

(Dipl. (lalek. 2: 23 fr. 1508).

2) Detta uttnl torde doek icke förekoiuma bland «len 1 sjiìns nir

het bosntta allmogf-n.

3) Prickarnn öfver a, а cck о snknas ofte. â denne karte.

‘) Jfr Hyltón-Cavallius Чёт. о. vird. 1: 129.
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ock en annan Helge à eller Пенза, à (frán Halgasjön). Det

‘air under sâdana omständigheter ej osannolikt, att namnet _

som man vanligen antager _ äl' allett af fsv. Ев, isl. áss ’âs’,

‘glld’. Sjön tir sedan gammalt Värends egentliga medelpllnkt

(»Värends medelhaß) ook just i Varend ha. vi förut funnit

eller пои: oss finna llera vattendrag, hvilkas namn ha ell lik

панде betydelse. Jag erinrar om (de pá gränsel'na belägna

sjöarna) Allgunnen 00k Hälgaejön (se Under’ Hliljen). Pfl Samma

sätt hafva möjligen de stora sjöarna Ãsunden i Og. ock Asun

den i Vg. uppfattats sonl kultcentra för vidsträekta krillglig

gande пашет. Ár ofvan anförda härledlling riktig, fattar jag

n'amligen snarast dessa namn sâsom syftande pá samtliga »ä

ваша» ock jämför det fda. (fsv.) sjönamnet Algudhi samt erinl'al'

om min framställning under Bägunren.

Ehuru jag fóredrager att tolka namnet sâsom ’gudasjön’,

rnä här doek samma betänklighet mot denna tydning framställas,

som gjol'de sig Зинаиде beträli'ande Asunden. Man kan näm

ligen äfven tänka sig, att det är âe, fsv. Ев, isl. áss ’lägre

lanthöjd’ som har ingär. Detta ord uppträder sannolikt i

Ãssjön1, Зачатие; se äfven Oppůsen (Oppllsen). Namnet kunde

зуда pá den strax öster om Ãsnen frán nol'r till söder gâende

ás, som begränsar slllttningen ned mot Blekinge. Enlellel'tid är

det nog lönlöst att i fräga om en за’). stor sjö söka närmare be

stämma, hvilkell dels omgifningar eller llatul'beskali'enhet som

gifvet upphof till namnet. Doek gifver jag soln nämnt den fól'sta

tolkningen företräde.

Den fsv. formen har snarast val'it ‘Авив eller Дыш- : -nir

'ill' i fsv. sjönamn en synnerligen vanlig alledning (se öfversikten

11, s. 18). Omöjligt äl' dock íeke, att Ãsnen uppkommit genom

sammandragning af ‘Записи, 'Ãsundem Jag har i det föl'egäende

päpekat, att sjön Asunden i Vg. iifven капая Asen (med akc. 2)

ock Fjällunnen i Snlàl. ìifven танец (nled akc. 2). 1 эй fall

llade Snläl., Vg. ook Og. llvardera en störl'e sjö, som i fsv. tid hetat

Asundi eller Asunder, ook denna omständighet kunde isin

man stödja uppfattningen af namnets mytiska innebörd: anta

gandet, att dessa tre synnerligen betydande sjöal' skulle burit

1)Gs 2 0 39, :l o 35:Авец. _

2)es l v 33,1v32,1v 31, 1 0 31.
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ett namn med betydelsen ’sjön vid äsen ellcr âsnrna', ваши

en viss iure sannolikhet. u

Ästen oiŕtenl (GS 4 О 33), mycket liten sjö i Dunkers su,

индивиде hd Sdml. Enligt uppgif't firmes i närheten icke vare

sig nägon ás eller à, efter hvilken sjön kunde ha blifvit upp

канва. Etymologiskt sammanhang kan, забот ocksä firmadas

af Rygh Elven. s. 2, иди rum med det no. älfnamnet Авив, om

hvilket se Будь Tbj.VSS 1891, s. 2349. Afvensä eriuras om

fno. älfnamnet они, anf`órt af Rygh Stud. s. 67. Knappast

innehällel' Ästen en sammandragen form af det nedau omtalade

sjönamnet Ãsäten. Det torde i зайти! nf шаге sjö- eller 35111

namnsformer vara lönlöst att söka bestämnm betydelsen afdessa

наши.

Äsunden.

1) âasunzden (Тет. Авипаз; Asunden Girs G. 1:8 5.199

[uppL 1670]; Ãsunden Tuneld s. 115 [1741], GS 3 0 35-36

0. s. v.; Авила Crœlius s. 7 [1774]; Esunden Blaeu 2: [1663]‘).

stor sjö i Kättilstads, Hägerstnds,__0ppeby, Ilycklinge, Eneby.

Horns о. Tjärstads sznar, Kinds lid Og.

2) se Asunden.

I detta sammanhang má. äfven erinras om fsv. gärdnamnet

Aasundha, Asundaöö (1447 0. s. и)“, nu Дышал Segerstads su

Vrml., hvilket kan суда pâ ett ‘Записи, fsv. наши à den del

af Väuern, vid [тиши gärden 'ár belägen. 0m namnets här

ledning se för ату Asunden, Амьен ock Unden; betydelsen iir

med all sannolikhet ’gudasjön’. Нем annat ursprung har unm

net Ãsunda. härad i Uppl., fsv: Asundha. (-e) eller давнишние.

hvars fórsta led är is ’sandäs’. Häradet har {бы ей: nanm

efter den запада i häradets östra del, pà hvilken Styñ'e Uu.l s.

2626 törmodar tingsstället hafva тат beläget.

l) Min [пойдемте skrifver á., men torde därmed ñsyfta kort à-ljuŕlv

af mig tocknnt o.

2) ЕМ: (osäkert) försök lill förklaring nf det no. namnet Напев llos

Ванда-иуд}: Elven. s. 313.

3) Styffc Un.2 s. 189.

‘) Jfr i summa. urb. Brewykan för внушал s. 35 ucl; Esnen

för Asnen s. 36.

5) Vndst. kl. jordcb. s. 215 f.

6) Uppgìften förckomnler ej i uppl. 2.
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Ãslîtell, Se Ãsîlttern.

Ãsättern àßsätetern (дай/сев Craelius s. 34 [1774]) Hvcna

sn, Sevedes hd Klm. Man bör erinra. om no. ortnamnet Aaset

иван, anfórt af Будь NG 1: 13. Första leden kan vara à. eller

ás. För härledning at' ás kan tala, att sjön pä tre sidor om

gifves at' längsträckta höjder.

131181111], se Edslan.

liften, se Älten.

цеп (Ejen Lotter c. 1750, Hermelin 1809, Wieselgren

2: 949, 953; Айда [-sjön] Wieselgren auf. вы), icke obetydlig s_jö

i Nöttja, Hamneda ock Hînneryds шпаг, Sunnerbo hd Smäl. : Öije

(313. е111. GS 1 О 39) ook Äxtorp. Sjön kallas numera Äxen.

Med dessa ganska. intressanta namn forhäller det sig enligt min

mening pá följande sätt. Vid en jämforelse mellan sjönamnet

Äjen ock gärdnamnet Äxtoirp1 frzungär det till full evidens, att

det förra i Гну. tid haft -gh- ook antingen lytt ’Higher (яд-3111111)

eller ‘15:31:11- (ia-stam). Af dessu möjligheter bör afgjort den senare

(театра. Man vinnel' nämligen däl'igenom fullständig öfverens

stänlmelse med fno. fjordnamnet ’Elgin hvilket scdermera sam

mansatts med fjQrör, nu ßgsfjorden (Rygh Stud. s. 64). Af detta.

{ёж sjönamn ‘15131111- har gârdnnmnet Äja.2 bildats sâsom t. ex.

Floda : Floden, Veckla. : veckeln, Vix-a : Viren о. s. v. (se 61101‘

sikten1V,s. 102). Af detta gärdnamn Ãja. kommer den at'WIEsEL

«REN ant'órda formen Äjasjön. Gärdnamnet Äxtorp utgär frän

ett Eghisporp, hvars mellanvokal synkoperats liksom i t. ex.

no. Ggsfjorden <- Egisfjçrör. Ett sädant fsv. namn fìnnes

ocksä, skrifvet Eghiszsthorp, frân annat häll nppvisat, nämli

gen frän Götlunda sn Vg. (1367 enl. SRP 111-771); det är emellertid

nu försvunnet. Det nu brukliga namnet Ãxen (ako. 2) kan ntgâ

frân ett sammansntt ‘тешат liksom fno. Egisfjçrör ur IEgir.

Det ür dock mycket sannolikal'c, att det 111- en yngl'e elliptisk

bìldning till Äxtorp; den uppträder nämlìgen i skrift mycket

sent, icke ens WIESELGREN omnämner densamma. Det fsv. 836

namnet ‘Един, fno. fjordnamnet ‘Евп- mäste etymologiskt iden

 

1) Sá nttalat enl. uppgift, à GS 1 Ö 39 skrifvet Extorp.

2) Jfr Wíeselgren; GS har Öije.
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tifieras med isl. (_ poet.) 815311- m. 'hafJEgim namn på hafsguden;

jfr(?) flodnamnet Ejder ‹- fornfris. изгибы (isl. надавал), egent

ligen 'hatsdöi-ren'. Detta ord utgår från ett urgerm. ‘бывая

(<- ‘635131212, med försvunnen labialisering framför i) ock är nära

besläktat med sv. å. (= got. шпага, ш. aqua)‘. Betydelsen hos

sjönamnet kan helt enkelt vara Мишей, sjön par préference';

jfr ищи, Muren, Undcn, Vättern о. s. v. På. grund af sjöns

relativa storlek ligger ett sådant antagande nära till hands.

Emellertid må framhållas, att det gamla ordet взви- icke kan

vara hvad man kallar en »primärbildning». Det måste vara

° aflett af ett grundord, ock detta föreligger möjligen i no. за;

’ä`, som dock äfven kan tolkas som en kontaminationsbildningf.

Detta åg i en betydelse танец, sjö' uppträder kanske i gård

namnet Åg Svärdsjö sn Dalarne (G83 Ö29). Detta namn skulle

då älst ha tillkommit den rätt betydliga sjö, vid hvilken gården

är belägen ock som nu efter denna kallas Адама. Samma rot

stadium återfinnes äfven i аде. égor 'flut' ‹— urgerm. ‘ездовая;

skrifningen éagor beror på anslutning till e'a'vatten' (Pogatseher

Engl. studien 27: 217 f.). För en ia-afledning af detta ord har man

rätt att ponera betydelserna 'vattenrik', eller den kan tänkas

vara en urgammal beteckning för det begrepp, som nu uttryckes

med det vanliga namnet Åsjön (Атм-108, hvarom se Ãmännin

gen. Ниш som hälst torde härledningen nr ett fsv. ‘швы: (_: à)

stå fast. __

Fsv. Åker (i ткет SD NS 3: 592 fr. 1420) hette den sjö.

som ofvan s. 101 behandlats under Eekern. Med afseende på

öfriga former se d. о. Ehuru det i diplomet omtalade fisket i

[Шкет tillhörde gården Ekeryd, som i samma handling skrift-es

Ekerydhe, måste de båda namnen skiljas åt ock för Åker en

annan härledning sökas än den s. 101 framställda. I Ãker ser

l) So Nor. Sv. etymol. s. 3 ock där citerad litteratur. En annan

släkting anses det i Alvissmál förekommande sflàgja (пае: tysta ‘ЩИ

nen) vara; se Vìgfusson Corp. poet. 1: 483, Gering 01.2. Nor. Sv.

etymol. s. 4. Dock âr denna härledning ganska osäker (se Hellqu. Sv.

lm. 1905, s. 91).

2) Jfr Nor. Sv. etyinol. s. 3. Konstruktionen 8.3‘ ’vatten' svâfvar

emellertid väl mycket i luften; jfr Hellqn. Sv. lm. 1905` s. 91.

5) ’Eghir : Åsjon = Getaren : Getsjon = {эха 'Nœsir (se Nis

nnren) z Павелец = fsv. ‘Башни, nu зацвел : Sandsjòn m. fl.
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jag nu en afìedning af den ä- eck sjönumnsstam äk, som be

hundlas under Цепные" (<- ‘шт-г) ook Ãklůngen.

Álebuken (GS 1 V 34)1, yttei'st lìten vattensumling i Färge

lande. sn, Vulbo hd Dalsl. Här föreligger väl ett jämtörelse

numn. I vissa trakter at' Smäl. f`órekomme1° ordet bukäling som

namn pá grodyngel; möjligen ha vi här en likbetydunde, men

nägot__olika bildad benämning. Jfi' t. ex. Ме9111111е11.__

Антиген Шзпог‘двеп (Hermelin 1803, GS 2 O 32), läng

sjö i Нога. sn oek bärgslug. Vstml. Förstu summansättnings»

leden 111- sv. älf, fsv. вен, isl. em- f. ‹— germ. ‘мы: ook sâlunda

— säsom eek allmänt antages _ suunolìkt identisk med ty.

{iodnamnet Elbe (lat. A1bis)2. Hit höra för6frigtÄ1fvasjön

(GS 1 V 38), Älrsjönß, шиш-114, Älfviken (GS 5 О 33). Af öfriga

ortnamn, dììr summa namn ingâr, kan unföras Актов, socken

i Härjedulen ‹— fno. Elfaróss, d. v. s. älfmynning; jfr fsv. Hin

dœr os under Hînsen ock компотов under Rottnen. Om senure

leden se Längen. Med afseende pá betydelse erinras om de

under Ãmänningen omtulade sjöarnu med namnet Àsjön; jt'r

äfven Щеп. 

Alls icke sannolikt är, att numnets t`órstu led skulle vura

sv. акт, ett slags kvinnligt undeväsen. Om sjönnmn med lik

nande innebörd se under Näknen.

êlften, se Älten.

Algen (Lotter c. 1750, Landtm.cont. капа 1788). En sjü

med detta numn finnes ä dessu kurtor ungefár där 1111 sjön

Vigotten âír belägen, strax norr om sjön выдан; om läget se

alltsà närmare dessu art. Jag har icke unnorstädes funnit detta

namn, Norr- oek Sörälgen synas i шаге tider ha kullats пота.

eck Södra Напев ook hafvu sälunda ett belt annat ursprung.

Emellertid har sjönamnet Швец ingenting ovunligt i form eller

betydelse. Har det värkligen törekommit, mäste det unses vara

identiskt med djurnumnet alg, fsv. вещим, isl.elgrliksomt.ex.

sjönumnen Bjuren, Björn, Galten, Hjorten, Oxen, Ulfven, Uren

med motsvarande djurnumn. De ñästu uf dessu namn torde ha

1) Trycket iir dock nůgot otydligt. Möjligen 111- 11а1ппе1 uit läsa

Àlebuken. Nůgon uppgìft om numnets uttal har jag ej erliůllit.

2) Om detta ord se utförligare FLT

3)es11`537,5032,2031.

4)Gs1v 31,10 31.
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afseende pá sjöarnas form. Ordet älg är ett af de (Цитата som

oftast uppträda i гага. sjünnmn. Jag har antecknat utom Шв

letan ock Älgsimmen _I_"öljandez Ãlgsjön eller Älgasjönl, Álg

tjärnz, Älggölen (GS 3 0 40), no. Elgevandet (Rygh NG 3: 391);

jt'r äfven fht. ortnamnet Eliehpach 'Älgb'ácken’, motsvarande sv.

gärdnamnet Älgebäek Västra hd Smäl. En hithörande fsv.

namnfornx är gárdnamnet Elgheeio (SD NS 1: 515 fr. 1405) 0g.

Med ordet sammausatta gärdnamn pá -hu1t, туб, -às o. s. v.

'aro ganska vanliga; jfr fsv. шипы-аз, Elghuna о. s. v. (se reg.

i SD, Sv. postortlex. о. s. к). Namnen Älgsjön, Älgtjarn о. s. v.

ha айвы-Идеи 1 allmäuhet ieke at'seende pâ. formen, utan inne

bära, att vid dessa vattendrag älgal' visat sig eller plägat uppe

hàlla__sig.

êlggreten, se Älgletan. __

Algletan skall enligt GS 6 О 31 vara. namnet pá en liten sji'»

i Länna sn, Länna o. Frötuna skeppslag Uppl. Sävida идише:

värkligen existerat ock h'zìr icke folketymologiska ombildningar

t'öreligga, ìnnehàller första. leden djurnamnet älg, hvarom se

ofvan, ook senare leden den stam, som ingär 1 sjönanxnet Letten

ock i denna art. anfürda namn samt det i no. gárdnamn upf»

trädande lete n., fno. leite; se ntt'ürligare under Letten.

Emellertid uppgifver en meddelare 11311ъгаыещапздбп

icke heter (eller hetat) Älgletan, utan штамп. $е11аге|еаеп

bör väl i sâ fall sammanhâllas med sjönamnet Greten Smál.

(se tillägg о. rättelser 5. 4). Mindre pälitlig 1311- en uppgiftvara.

att sjön äfven kallas Шашни (jfr Бах-511110111).

Älgsímmen.

1) at' allmogen uttalat ¿es-¿man (Еще-пашен Fernow 5. 15

[1773]; Elgsimen Dahl Carlsk. Sochn (1779)3; Elgsimmen Her

melin 1803, GS 2 О 32) Karlskoga sn o. bärgsl. Vrml. : Álg

simmen, hvarom nedan, Älgsimstorp.

1) GS 3 ò 40, 3 ò 39 2 ggf : Älserás, ывешыа (мыт

fama led 1ydligen äf Jugsjo), 2 О 38 2 ggf f Älgafya, 3 ò 38 3

ggf, 1 0 37, 3 Ö 37, 2 ò 36, 3 0 35, 3 ò 31 : Algsjobo, 4 031

: Alsebo, 1 v 33, 2 v 33, 2 0 33 : Algsjo, 3 0 33 : Älgshult. (551101

ligen „f щетины), 4 0 33 2 ggf, 3 0 33 = Algsjonymn, 1 О 32.

1031,3030,5030. _

’) es 1 v 32 2 lggf, 1 V 312 ggf,1ò 313 ggf, 3031.

5) Norask. ark. 2: 406.
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2) Säkerligell iittnlat som 1 (V. o. Ö. Elgsimmen, N. o. V.

Ersimmen GS 2 О 32), fyra smä sjöar i Vikers kapellförsnin

ling, Nora bd Vstml., о. Tysslinge sn, Oi'ebro bd Nke, нэпа

Rösimnien oek icke fullt en mil fi'än Älgsimmen 1. Jag tager

för nlldeles afgjort, att de Туга smäsjönrna bära ellei'átniinstone

burit summa namn, oek att säledes den ä GS fórekommnnde

skrifningen Er- för de tvä. nordligare endast áterger det как“

minala. иные: af 1 (l').

Vid en nndersökning :if desea namn har man att utgä frân

det Гашиш, att den närbelägim sjön Rösimmen i äldre tid

hetat Rö-immen. Alla tvifvel pá att detta värkligen är den

äldi'e formen, hälfvas af den omstîindigbeten, att 1Ёса'и'апаппзыё

Immetorp1 vid Algsimsâns utlopp i Möckeln äfvensom det nu

niöjligen bortlagda пашней Immeàn (Lex. 4: 18) pá samma â

visar hiin pá en föi'sta led 'Ime., gen. ’Ímo, livilken mäste ha

тат namn pá den â, som nu kallas Älgsimsán (efter sjön; se

Rösimmen). Уйдите 11а vi en ledniiig d'ári, att тат grinila be

niimningar â gârden Älgsimmen äro uppvisade. Hemmniiet

skall ha upptagits äi“ 1596. Det канав till en början Bjurvik

ock шипит, nägre. âr sennre Elfshemman, Elgshemmanf.

Är 1628 skrifves namiiet Elsimmenß. Kyrkolierdeii канат vid

summa tid i Sina tiondelìingder gârden för Eliesimmen. De ofvaii

anföi'da formeriia. Röimmen oek ‘Ima visa till full evidens, :itt

skrifningarna Elfshemmen ock Elgshemman bero pá miss

lyckade etymologiserande onibildningai' af ett sjönnmn pä. -im

men. Däremot kan man vara. tveksam om törsta ledeii,hvilkei1

tydligeii slutat pá s. Hvnrken œlgher eller eelv har genitiv

former pà detta ljud, dock kan s bero pá de yngi-e genitiv

formerna älgs eller ап'а. Betydiigt sannolikare 111‘ emellertid,

:itt namnet i шаге tider varit sammaiisatt med -sjö, alltsä lytt

’Älgsjö l. dyl. Pä grund af ansliitning till Röimmen hai' det

найдёте till 'Ä1gsjöìmmen, livilket under tidernns lopp sani

mandragits till Ä1(g)simmen. Omvänt har Rösimmen bevisligeii

ombildats pä grund af iiiflytande frän Älgsimmen. Om liknande

pávì'irknii se nägra i öfvei'sikten (afd. Il, s. 43) :införda fall. _

Hvad slutligeii Älgsimmen 2 beträffar, liar vâìl detta namn upp

1) Hytta unlagd 1655. 2) Norask. ark. 2: 445.

3) Кошек. urk. 2:499.
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kommit pá liknande sätt. De't. 211- att mäl'ka, att Rösimmen är

helägen mitt emellan sjöarna Algsimmen 1 ock 2.

¿llgsätmm se Älgletan (slutet). __

Almaren insmerense (Elmar-en Hermelin 1818, GS 4 О 36)

Hnllingebìirgs su, S. Tjusts hd Klm : Анны-агат, ár 1382 skrif

vet Elmesrum (SRP nr 1726). Sjön hette выпада 1 fsv. tid

IEImir. Det synes Езда närmast till hands att härleda namuet

frân sv. elm, fsv_._ alm- (i '91°tnamn), isl. almr ’ulmus', hvarnf

Almsjön (GS 3 O 38, 5 О 33:А1шв56101'р),1'п‹).1111`11аш11е1

Alma (Буди Elven. s. 3). Jfr med afseende pá bildning ook

betydelse fno. sjönamnet ‘Fyrir (: fura., se Euren). Isä fall

vore ä att betrakta som omljud af a. Men det är ’áfven möjligt.

att grundordet utgöres af det i adjndsiörhällande till alm stá~

ende sv. dial. älm, da. œlm, mnt. elm, fht. о. mbt. e1m(boum);

jfr fht. ñod- ock ortnamnet Elmaha (Förstem. 2: 467), sv. ort~

namn säsom Älmhult о. а. Dylika bildningar (utan omljud) äro

1. ex. fsv. Meelir, fno. 'Aspin sannolikt äfven Bärkaren (se 11111

шаге afd. II, s. 13). Emellertid finnas fiera andra möjligheter att

fül'klara namnet. Särskilt bör tagas i öfvervägande, huruvida

ej namnet inneháller en obruten form till Jä1maren(fsv.1œ1me)

: isl. 31111111- ’buller, stoj’. Detta sjönamn är en gammal n-stmn.

som kunde fórhálla sig till Älmaren, fsv. ‘ламп, isl. 'Elmer

liksom t. ex. Bjärken till Barker-n, om nämligen detta наши

hör till björk ock ej till bark, eller som Дива 1111 Älteren ock

fno. ijordnamnen Beöi till Beöir. _ Kanske bör man für öfrigt

erinra om Almaän Skä. (Falkm. s. 206) samt möjligen äfveu

om ty. flodnamnet Almel.

Штат.

u 1) ällsmisen2 l. enligt annan uppgift ä14mten (Elmten GS 3

О 38; Emten Hermelin 1818) Рады-1111115 su, Hanbürds hd Klm.

2) (Craelius ss. 129, 134 [1774]) Misterhults sn, Tunaläns

hd Klm.; enligt С. ä hemmanet Baggetorps ägor; mig för öt'rigt

obekant. __

3) ä14mten (Rääf 5: 12, GS 3 O 35) Torpa о. Malexanders

sn, Ydre hd Og. __

Samma stam 1113111- 1 Älmtasjön (GS 2 О 40) Asarums su.

Bräkne hd Blek., som enligt uppgit't uttnlas älßmtafönf. Nam

l) Jfr Much ZfdA 41: 105.
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net ä. dell vid sjöu liggande gârden Шпага, tydel' pá att sjön i

шаге tidcr lletat Älmten, fsv. ‘Анапе; jfr Наказ. : sjönamnet

Näknen, меня, : Rägnaren, Veckla : Veckel'n, Vire. : Viren,

111.11. Vidare erinras om Ämtsjön (GS 3 О 40) Lösens sn,

Ostra hd Blek. Vid sjön ligga gärdal'na Älmteryd ook Шипе

mais. Detta sellal'e namn skrifves är 1671 впитавшие, eck

sjön канав samma ltr Elmbtemählesjöl. Gärdnamnen tala för

att äfven denna sjö тес hetat Älmten. Med nfseende pů formell

Ämtsjön erinras om Älmten 1, af Нвкмкыы skrifve: Ernten

(jfr Змеи). En vattendragsnamn ingär s'a'kerligen i fsv. шимпа

wœrks gar (d. v. s. gärd), Längemäla sn, Hanbörds hd K11n,s:ì

skrifvet âr 1500 enl. Vadst. kl. jerdeb. s. 139, (1111- der enltalns.

att klostret af gärdell erhâllel' »1 timber aal». Ett ännu säkl'are

fall ìir Elmtrar йоги, omnünlnt i det bekanta svensk-nerska

griinsdeknmentet fl'än o. 12702. Med afseende pá r jfr Ата

sjön under Шиш. För öfl'igt má af gârdnamn anföl'as шипы-па

(1561)s Suunel'bo hd Smäl.

Det är höjt öfver allt tvifvel, att dessa namn pâ. det nür

maste höra tillsammans med sjönamnen ‘Айва, Ãlften, Ältan,

Älteren, Швец eck Örten; jfr äfven Ämten. De utgä samtligu

fran en fsv. stam œ1ft-, ae1pt-, metsvarande isl. elptr f. ‘знач,

fht. elbiz, ty. (dial.) elbs. Isl. alpt f. ds. reñekteras al' sjönamnet

Alten, isl. Qlpt af Örten, häl'jed. Orten. Som under dessa ord

пишите, tinnes äfven i Norge ett synnerligen stort anta] наши

pá Ара Art, Ею, Elt, Emt, Ею, som innellälla samma ord.

Altan. ._

1) lll-"tan2 (Hermelin 1802. GS 6 О 31) delvis inem Lo

härads sn, Lyhundra hd Uppl.

2) Samma namn har utan tvifvel bul-its af den lilla Ält

sjön (Tham Sthm s. 236, GS 6 O 30) Söderby-Karls sll, Ly

hundra hd Uppl., pa gränsen till Väddö o. Häfverö skeppslag.

Detta framgär nämligen af gârdnamnet Ältan, hvilket förhäller

Sig till ett sjönamu ‘Шиш sem Aglan till Авив, Ogan till Овал,

Àdran till Даши ш. il. m. il.

1) Ганы-пни! Lösens e. Augrums smar s. 75.

2) NGL 2: 488. 3) Sv. riksdagsakter 1, s. 27 (1561).

1l) Etynlologiskt = hell. elft, alft ywcissflsolly Franck Et. шт).

в. 232.

\
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Sjönamnet Шиш tïìrlläller sig till Диен SOIIl de likaledes

llppländska Lyan till Lyen, Skiran till Skiren. Fsv. ‘Шри

betydel’ egentligen ’svansjön’, hvaroln se nììrmal'e under Шипов,

.'ìllen. l frâga om ljudutvecklillgen jfr no. запев <- en fno.

stam вепрь, hvarom Rygh Stud. s. 47. Med afseende pá tornlell

Se Шуе“ Älteren. __

Altaren шагал-211 (SGU 17: 11, GS 4 O 33), liten, nu nästan

urtappad sjö i Dunkers sn, Villâttinge hd Sdml. Med afseende

pâ. вага! stamord som atledning 'ztr namnet näl'lnast jämtürligt

med det af Rygh NG 1: 116 alltörda filo. sjönamnet 'E1ptir,

llo. отд-ед. Den Ты]. formen har alltsä varit 'Ä1ptir, пупке:

t'örhäller sig till Гну. ‘Älpte (se Шиш) soul t'sv. ‘31111311- till

'Brings (se Bringen): Bärkern till ваш-кед eller sem fno.

t'jordnanlnet Beôir till Beöi o. s. v. Betydelsen äl- ’svunsjön'

(se Älmten). Anledningen till пашней ìir bär snarast sjöns svan

lika form; ett namn ‘Знай:- kan enlellertid ät'ven betyda ’sjön

dì'lr svanal' uppehälla. sig’. Jfr весы-ед <- fsv. ‘Стёпа: ’getsjön'.

Beträñ'nnde afledningen má anmärkus, att айда omgifves at" sjüar,

llvilkas narnn пат samrna alledning, säsom ненцев, Mals

naren, Rönnaren, ‘Танцы-ел, Visnaren. Slutlìgen pápekar jug,

att i Norge tinnes ett analogt bildat ock nära besläktat önanln

Alter-_en (se K. Будь nHist. tidsskr. 1: 76).

Alten (skrifves ofte. Elten).

1) ä1‘ten? (GS 3 O 40) Ronneby sn(?), Medelstads hd, strax

öster om Backnryds sn__ Blek.

2) äüten? (GS 3 0 40) Tvings sn, Medelstads 11d Blek.

3 о. 4) ü.1‘ten? (Elten, Ö. Elten GS 3 O 40) Sillllöfda kapell

t'örsamling, Medclstads hd Blek. __

5) arten l. enligt annan uppgift ызсец’ (GS 3 O 39) i samnla

su som töreg. nära gränsen till Längasjö sn, Smâl. : мышца.

Denna fol-m talar впитав: löl' ett fsv.__’Ä1pte; jfr nedan.

6) {пчел (Eliten, Älften GS 3 O 39) S. Sandsjö sn, Konga

hd Snlâl. ._

7) ызъецг (‚гиду (es в 0 31) Kulm su, Акт Skeppsl.

Uppl.

l) Den sjö, пущ-в namn denna uttnlsuppgift âsyftnr, sklllle ища‘

llleddelnndc тата belägen i Allnunge sn. Elllellertid тогда denna ведаю

llppgift bero pá ett lllisstag nf mill llleddelnre.

О
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и Dessa наши böra sainmanbällas med Ältasjön (GS 1 39,

5 О 32) samt Ältrnsjön1 (3 О 40). Att Ältasjön â. GS 5 О 32

(1 Brännkyrka sn) bnrit ett osammansatt 11аш11, framgâr afnam

net â den vid sjön liggande gârden Älta; jt'r Veck1a.:Veeke1n,

Vira. : Viren 0. s. V. Ältasjön : Älten = Älmtasjön : Älmten

= Altasjön : Alten. Samtliga dessa sammansatta sjönamn

kunna. utgâ t'rän ett enkelt Í'sv. ’Ä1pte. Vidare erinras 0111 110.

ё11'ш1ш11е1 Elta., hvaraf Eltdalen, af Будь NG 3: 337 fört till

fno. elptr ‘svan’. Om ieke ombildningar af ett eller annat slag

'ágt rum, har man att ansätta dels ett fsv. ’Ä1pter(= ä14ten) 0011

dels ett fsv. ‘Ãlpte (: 1111310112 2). Det sennre namnet, som synes

ligga till grund för Älten 5 ock 7 s, är etymologiskt identiskt

med Ältan (jfr Älinten) ock hetyder ’svansjön’; det förra kan

pá nsv. àterges med »Svanena För att namnen förlorat ett

interkonsonantiskt р 01101 f, talar ätven 1 sin män den 5211101

ligen älderdomligare skrit'ningen Elften, Älften (se 6). _ Slutv

ligen mä nämnas, att Äftsjön (GS 1 V 38 Hall.)‘ : Äfshultä

Äften4 säkerligen bör föras till den här ot'van behandlade 5315

namnsgruppen. Gärdnamnet Шеи visar bän pá ett enkelt 536

111111111, bvilket _ att dömma at' Äfshult _ тёще ha varit en

maskulin a-stam, fsv. ’Ä1pter, eller ist-stam, fsv. ’Älptir (se

Шин-ел). Ett ‘Шри bade gifvit Акации eller Ämmlt. Med

afseende pá ljudutvecklingen jfr no. gârdnamnet Ettang «

fno. IEIftangr (Rygh Stud. s. 70). _ Se för öfrigt Alten, Ähn

ten, Ürten. u

Еву. 'Ama bar varit nanm pá den ä, som nu enligt mina

tryckta källor kallas Emmaàn Lerbäcks sn, Киша 1111 Nke,

ock som äterfiunes i gârdnamnet Emme, âr 1346 skrit'vet вето

(SD 5: 593), vid äns uttiöde 1 Storsjön. Nalnnet är en omljudd

växelform ’Ãmiôn till det likaledes inom soeknentörekommande

fsv. Ãma, (se Ãmmelângen), at' âm- ’dimma o. d.’

Namnet fär sàlunda 03, sásom under Eminem (afd. I,

108) skett, t'örbindas med den likbetydande stammen ёш- 1

1) Med meende pt r jfr дыши-ш tiorn 11111101 Älmten.

2) шитые. kan natnrligtvis äfven utgů fràn ett 'Á1ptarma.1a,

111011 i sà full är icke första leden nůgot sjönalnn. Ett feininint œlpt

ger nämligen i lnaskulint sjönnnin' ‘Юрии, gen. 'Älpts; jfr Äfshult

nedan ock öfversikten (II, s. 45).

3) Jfr Ältamàla.

‘) À kamm 0111-11101 Eftsjon, шепни, Efcen.
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Ämàn, fsv. Èm. Egendomligt nog 51111- emellertid vär à 110111111

(1015& mcd ett vattelldrag, llvars namn _ pà grund af äldre former

_ synes böra llärledas их detta ëm, nämligell Emmeàn i Во sn

Nke ock Hällestads sn Og., hvilken jag ullder Eminem pá sätt

ock vis med fog beteeknat som en annan à än den nyss nämnda.

Det tyeks namligen vara denna â. sonl i Erik X1V:s nämnda

dombok s. 88 äsyftas med namnet Ema(qvarn) 1563, jfr gärd~

namnet Emma i Во en_.

Amrnell1 (GS 2 O 33), liten sjö i Snaflunda sll, Sundbo lld

Nke. Namnet innehâller knappast, säsom under Emmen anta

gits, stammen ëm- i ëmber ’dimma’, utan snarare den under

Ämmelàngen omtalade âm; jfl' t. ex. de frân grannsoeknen Ler

biick__uppvisade fsv. älfnarnnell Ãma. ook Äma.

Ammern нищает (Ämmern Broocnlan 2:41 [1760], Her

melin 1810, GS 3 0 35; Ämmarn Brooenlall 2: 46 [1760]; Om~

mern Letter e. 1750, sakerligen tryckfel), làng, smal sjö 111211

tilstads sn, Kinds hd Og. Namnet har under Emmern härletts

llr ett fsv. ‘Ember, isl. ’Eimr, af fsv. ëmber nl. ’dimma'. Jag

är emellertid nu snarast böjd att 'aifven llär se akcentlörskjnl

ning ock utgä frán ett fsv. 'Ämir, añedning af den nyss (under

Ännllen) omnämnda stam âm- i sv. dial. выше ш. ‘änga` imma'.

som utförligt omtalas under A-lnlmellìngen ock som 'zifven ingâr i

det (1111- om_t_alade fsv. älfnamnet Äma.

Еву. 'Amp(n)ir. Efter allt att dömma är, synes nll'g. den

fol-sta leden i det bekanta fsv. slottsnamnet Empnisholm ett

sjö- eller viknamn. Det omnämnes bl. a. är 1393 (Empnisholm)

ock 1400 (Emnisholm)2, ock slottet var enligt Stytïe Un.2 s.__183

(i noten) troligen belâiget vid garden Ãmm, sonl ligger vid Am

äns utlopp i Os_t_ersjön i Mönsteräs sn, Stranda hd Klnl. eller

:itminstone vid Amän. Namnet är ell afledning af fsv. Em,

Ämân; i fräga om sjönamn o. d., som medelst suflixet -nir af

letts af äll'namn, se utförligare under afd. II, s. 19. Om här

ledllillgell af Em, Ámän, se Emmern.

Amten (i regel skrifvet Ernten, llvilken stafning här ej

eiterats).

1) äm4ten (enl. uppgift) _Kräksmäla sn, Hanbörds hd Kim.

1) Uttalet 511- mig obekant.

2) SRP nr 2689, Styiîe Un.2 s. 183 not 4.
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2) äm4ten (GS 3 Ö 36) Hycklinge 311, Kinds hd Ög.

3) maten* (Hermelin 1818, GS 4 O 36) Locknevi su, S.

Tjusts hd Klm. : Ämte. Att dömma at' gárduamnen Умы-111111,

Ytterbo har sjöu äfvcn bul-it r_l_amnet Уши-п.

4) ön-e, вызвал"? (GS 4 O 36) i вшита 811 : Ämtebo.

5) ä.m°t.en2 (Hermelin 1818, GS 4 О 36) Dalhems su, N.

Tjusts hd Klm. : Ämtöholm, hos HERMELIN skrifvet Emteholm.

Denna gârd skrifves 51‘ 1379 Ema. (SRP nl' 1455), 1383 Empta

(SRP nr 1938) ock 1411 диво (SD NS 2: 3_97).

6) {1111315112 (GS 1 О 35) Aggby о. Oglunda sznar, Valle

hd Vg.

7)1 (Hermelin 1810, GS 3 Ö 35)__ mellan Kättilstads sn,

Kinds hd. 0. мин SD, Bankekiuds hd : Ämtenäs.

8) 311141911 (Hermelin 1810, GS 4 O 35) Gusums su, Наш

markinds hd Og. : Äncgöholnci.

9) amen (qs 1 0 35) о. вуаз su, Skal-kinds hd Ög.

10)1 (GS 4 O 35) Gärdserums sn, N. Tjusts hd Klm.

11-13) äm‘ten (St., S., V. Emtven GS 2 O 34) Tivedens

sn, Vadsbo hd Vg. : Ämtetorp. __

14) äm4ten (_Hermeliu 1810, GS 3 O 34) Hällestads sn,Fin

spänga läns hd Og. __

15) äm‘ten (GS 3 О 34) dzo.

16) âm4ten (_Lex. 7: 47 samt enl. uppgift) T_jällmo su, Fin

spänga läns hd Og. : Ãfnta. __

17) äm'lten (GS 4 O 34) Simonstorps su, Bräbo hd Og.

18) äm4tan (Регион s. 18 [1773]__samt enl. uppgift) Vis

ниша sn, Visnums hd Vrml.; ä GS 2 O 33 капай Ämtsjön.

19) Non-a, Mellersta Q_. вши, 11.111315е112 (dainty.) (M. Dahl

Carlsk. Sockn 17792, GS 2 O 33 о. 32) ätminstone dclvis inom

Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. __

20) вызвал? (muy) (Louer с. 1750, Gs 1 о 32, 2 Ö 32),

icke obetydlig sjö i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml. :

Анны-па.

21) Nordväst om Lungsunds sn linnes enl. uppgift en annan

sjö med samma namn; тушат detaljer äro mig obekanta.

22) ämatenï'? (GS 2 О 32) Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl.

Vrml. : Ämterud, Ämtheden, Зацепив, Ämten, vill samma

1) Uppgift om uttalet hnr ej erhállits.

2) Кошек. ark. 2: 406.
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gàrd som âr 1642 skrìfves Empterl. Ämterud ock Ämtefalla

ligga rätt Миг: fràn sjön, men denna har i шаге tidel' tydligen

haft mycket störte 11151151011111115,г й11__1111.

23)2 (Hermelin 1803, GS 2 0 32) Nora sn, Nora bärgsl.

Vstml. : Ämtaboda.

24) Stora o. Lilla, äm4ten (GS 1 V 31, Cederström Vrml.

fiskev. nr 1422) Edu sn, Jösse hd Vrml. : Ämterud.

25)’ (Hermelin 1808, GS 1 V 31) Gunnarskogs sn, Jösse

hd Vrml. : Атташе.

26)2 (GS 2 Q 31) Grythytte 511 о. bärgsl. Vsnnl.

27)2 (GS 3 О 31) Skinnskattebììrgs sn o. h_ärgsl. Vstml.

28) äm‘ten (enl. uppgift) Ekshärads su, Alfdals hd Vrml.

__För öfrigt nämnel' jag i detta sammanhang_:_ Ämtsjön (GS

3 О 40) : Älmteryd, Ä1mteu1__ä.1a3 Lösens su, Ostra hd Blek..

vidare Ämthyttesjön (GS 3 О 31) : Ämthyttan Skinnskattev

bììl'gs sn Vstml., Амил-111111911. (GS 1 V 36) Ostads sn, Ale hd

Vg., Ämtvikssjöarns. (GS 4 О 33) : Ämrvik, vrml. ält'nanlnet

Ämtan (Fernow s. 11 [1773]), om hvilket senare mera nedan.

Det âìr tydligt, att i nůgra, men ingalunda alla fall den

bär at'handlade stammen Ämt- utgär frân ett Älmt- ock 511

111111121 bör sammunställas ined sjönnmnet Алтаец, hvilket inne

häller fsv. 'œlpt~ ‘этап’, isl. elptr ock sâlundu icke fâr skiljns

frän Ãlten о. s. v. Det bästa beviset härför âír Ãmtsjön (GS

3 О 40), vid denna ligger en gärd, hvars наши är 1671 skrefs

Elmbtemàhle; jfr t. ex. nsv. Ämterud = fno. штаб‘ ock se

närmare Älmten. Man kunde äfven erìnra därom, att Ãlmten l

at' HERMELIN skrifves Emten samt att i no. ätskilliga med 911111

sammansatta ortnumn nu innehälla en stam Ешь-5.

Men sììkel't tycks vara, att icke alla hithörande namn

эй bora l'öl'klaras. I fórsta rummet framhâller jag det fsv.

gärdnamnet Em(p)ta., som bildats af Ämten 5. Vidal'c 111111111

pekas, att det vrml. sockennamnet Алисы-111; tydligen bar sitt

ursprnng i den gamla benìimningen à den vili, dìir älfven Äm

ten infaller". Men detta namn skrifves 211- 1397 Emptervilx7 <

 

l) Nornsk. urk. 2: 775.

s) Uppgìft om uttalet hm' ej erhàllits.

3) Se närmare under Älmten. ‘) Nor. Aisl. gr.: s. 153.

й) Rygh NG Indl. s. 49. 6) Jfr Femow s. 299.

7) Styffe Un..2 s. 152.
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шаге Ämptarvik : älfnamn 'Äm(p)t, gen. ‘Аварии; ock det kan

{оке ançagas, att ett œlpt redan vid denna. tid utvecklats till

вещь. An vidare synes det i HSH 29: 80 (1554) anförda Em

teooss fórutsätta ett härmed samhörigt vattendragsnamn. Häraf

framgär, att en del af vattendragsnamnen pá Ämt- icke utgä

frän ett шаге Àlpt —› Älmt, ос]: det äx' t. о. m. ‘стопу. ш de

ñästa tìllhöra denna grupp. Stammen kan vara ëmt, ëmat,

ать, am(x)t ш. m. Ej hällel' kan det bestämmas, om t till

hör grundordet eller är njönamnsañedning säsom t. ex. i Mul

ten 2. Hurusomhälst torde rotsläktskap bestâ med no. ama

’drifva ш. mf, sskr. amas ’andrang, ungestüm Ш. Щ’, i 8651165

ГбгЬйПапде till ТЫ. emiz, emez ’flitig’, isl. folkslagsnamnet

Iamtr о. s. v.1 I öfrigt anbefalles detta intressanta namni

namnforskares ос]; etymologers Шапке. Jfr пашем-ед (<- {Аш

пашем’). — Namnet synes, att dömma af gârdnamnen, ifsv. tid

i alllnänhet ha varit en n-stam.

Angaren (Endgarn Broocman 2: 810 [1760]; Ängarn Wide

gren 2:3 [181ё], Tham Link. ss. 40, 728) V. Husby sn, Ham

markìnds hd 0g., äfvenï’ — ock numera uteslutande — kallad

Venasjön : ‘Гена. (vanligen skrìfvet Evene). Кашне: ì'u' vâìl

Менты: ше‹1 det no. sjönamnet Engel-en, hvilket omtalas af

Будь NG 3: 367. Ãtminstone den svenska sjöns nuvarande form

ger anledning till den förmodan, att пашней añetts af stammen

ang- ’trâng’ i isl. Qngr, angl', got. взятие, fht. engi О. s. Y.,

hvilken Inöjligen ocksà uppträder i Ãngsjön samt - med штат

añjud — i Yngaren. Bildnìngen ‘юге fullt identisk med den i

Ísv. Brœngir (Se Brìingen), 'Bœllir (Se Bällen), Lyghnìr (Se Шуг

пегп), 'Lœghir (Se идиот), fno. Lj'sir 0. S. v. -- Mindre Sanno

likt, men Шт. fullt väl möjligt är, att i sjönamnet sv. див, fsv.

' азид, isl. eng t'. ’p1-amm’ ingâr. Detta 0rd {öl-@ligger säkerti

âtminstone de fiästa af följande пата: Ängsjöns, Ängtjärrul

samt кашке ocksâ i det jtl. sjönamnet Алдан, hvilket enl. upp

1) 0m дыша. ordg'rupp se närmare Persson Wz. s. 147, Nor. Urg.

lautl. s. 52, Hellqu. Ark. 14: 5 ock där спеша litteram.

i’) Reden pá Baoocmlms tid. _ _

a)GslV38,10372ggr,4036,1V35,2032,1\‘

31, 3 о 31. u

4)GS1V3'22ggr,2V32,20312ggr.

sv. шпат. xx. 1. 50
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gift motsvarar ett riksspräkligt анаша. 1. 'ängorna. Jfr hvud

af Modin Sv. lm. XIX. 2: 243 yttrus om det härjedalska sjönam

net Ängersjön. I {газа om betydelsen bör Yângaren jämfììras.

Se ällven f`óljunde ваши.

Augen (Hermelin 1808), lâng, smal sjö i Gräsmarks sn,

Fryksdals hd Vrml. : Ängen. Sjön tycks nu канав Ãngsjôn

(GS 1 V 31). Med afscende pâ. tydningen fóreligga summa möj

ligheter som i frůga om Ängnrn.

Anten.

1) ärŕten l. enligt annan uppgift änf'ten2 (Hermelin 1818

[E], GS 3 O 37). Щеп sjö i Mälilla sn, Aspelands hd Шт. :

Äntsebo. u

2)l (Grau s. 507 [1754], GS 3 О 312), liten sjö ì Gunnilbo

sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.

пашней är möjligen en omljudst'orm till Anten.

Arfven, Stora. о. Lilla., numeru Storärfven stoßrärfven ось

шиш—та 1Ц31ёт2чеп (Örven General Landkort öi'v. Vg. o. 1688,

Hermelin 1808; Erven Lex. 2: 85, Агнец GS 1 V 34) Dalskogs

m. Н. smal', Nordals hd Dalsl. Namnet vill man gärna samman

hällu med det namn, antagligen 'Erñr, som en физ burits af

den fjordurm i Vikebygd, Sondhordland, vid hvilken gärdarna.

Erve ook Ervesvaag äro belägnuf’. Bädu vuttendragen äro Шива

ock smala. Fno. ’Erńr inneháller sannolikt en atiedning af fsv.

arv f., isl. Qr, gen. Qrvar f. ’pil’, motsvarande ада. earh ook

arwe, eng. arrow; jfr got. агитации ds. Кашне: hade alltsâ

ufseende pá formen ock vore i fräga om betydelsen närmast

jämfórligt med sjönamnen Nälen, Spaden, Spiken, Spjuten,

Svärden o. u. Som emellertid i värt sjönamn de 1älst uppträ

dande formernu hu ö i stummen, bör man hälst utgä frän en

stam Фин. Denna kunde direkt ha utveckluts ur ordet arv (от)

med bevarat u-omljud säsom sv. öl, da. bern o. s. v. I detta

sammanhang erinras äl'ven det i Helgakv. Hund. omnämnda

Qrvusund (se Bugge Helgedigtene, ss. 131, 189), öfversättning af

1) Om uttalet har Швец uppgift lemnnts.

2) Dock är trycket här otydligt

3) Rygh Stud. s. 51. Будь Elven. s. 43 anfôr det svenska 556—

namnet i samband med no. Ervedalsvand, som med темп stilles

till erv ’järf’.
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Strêlasund, Stralsund. _ Möjligt 5.1- dock äfven, att namnen

¿iro hesläktade med лад-{чаш ofvan.

агнец, se Järken.

Arr 211-41- (Err Letter c. 1750, Lignell Dal 1:6; Ärran

Tuneld s. 207 [1741]), icke obetydlìg sjö i Fröskogs sn, Tössbo

hd Dalsl., nn äfven kallad Ärrsjön (GS 1 V 33). Tillräckligt

ваши). former saknas, für att man med nägon штаты skulle

таза att yttra sig om namnets härledning. Emellertid tilláter

jag mig framkasta den tanken, att ordet innehäller en motsva

righet till ags. eorre, yrre ’vredgad’ : germ. stam erz- i got.

airzeis, fht. irri 0. s. v.; „Ш sskr. irasyáti ’vredgas, är Ша

sinnad’. En snarlik betydelse uppträder i sjönamnen Báfven,

Drögen, Шаги, Làkan, Trätten o. s. v.

Samma sjönamn ingàr väl äfven i Erra. mosse Hisna sn

Vg. (Штыков 5: 282).

Artingen l. Artingen n°1139112 (ab).

1) (Artingen Lindskog б: 315 [1816]; Ärtingen GS 1 V

36) Fröstads, Bredareds m. il. шпаг, Vedens hd Vg. : Arta.

Sjön har djupt, rent оси klart vatten samt vaekra, bärgiga

stränder.

2) (шагал med ako. (Tuneld s. 207 [1741, med E],He1'

melin 1808, GS 1 V 33) Artenlarks sn, Vedbo hd Dalsl.

En ledning vid behandlingen af detta. namn gifva oss de

bevarade дашь; formel-nn. af sockennamnet Ärtemark. Att näm

Идеи detta etymologiskt sammanhänger med Ärtingen 2, är

höjt öfvex' allt tvifvel. Jfr af öfriga analoga fall de likaledes i

Dalsl. Íörekommande sjönamnen Töcken : Töcksmark, ‘Маге

Edslan : Edsleskog, Ãnimmen : Антипов, Östen : бестал

skog. Ärtemark skrifves är 1334 Aretamarkh, âr 1531 Arta.

mark. Et'ter тайга analogier ingäl' i första leden genitivstam

men at' sjüns gamla namn. Afledningen -ing har вшита. till

lagts i senare tid sâsom i sjönamnen Bissingen, Bipplingen,

Vinningen, Yxningen ш. il. samt _ efter hvad det synes _

äfven i Ärtingen 1 (se ofvan). Om den ofvan angifna нашп

formen frän 1334 är Шиш, skulle alltsá sjön ha hetat ’A1-eti

l. dyl. Detta. namn gör emellertid med sin mellanvokal ett

allt annat än svenskt intryck. Jag antager, att h'ár {Шенг

ger ett Шиша, motsvarande (зак. arut, fht. вши, erezi ’brons,
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koppar’ (ty. erz), livilket äfven1 ingär i sv. örtug, isl. ertog,

fgutn. ertaug. Detta ord är själft ett germanskt lânord, ош

hvilket för öfrigt bänvisas till Kluge Et. whs, Schrader Renllex.

under erz. Mitt antagande stödes i nägon män däraf, att det

fhty. ordet uppträdei' i fiera ortiiamn säsom минарет, Ariz

perch, Erizzebruccun, Arezgrefteï. Om anledningen till nam

net har jag intet att meddela, nien erini'ar om oek hänvisar

till Erlůngen, Järken, Jiirnlunden, Malmen samt (le under Kop

pai-en omtalade sjönamnen Koppartjärn.

Om Ärtingen 1 hör förklaras pá samma sätt, kan ej :1f

göras. Det är närmast aflett af stammen i gäi'dnamnet Arta,

som ju själft kan iiinebàlla ett sjönamn ntan denna afledning

(jfr Loka. : Loken, Vire. : Viren o. s. v.) ock möjligen utgâr

fi-än ett шаге 'Alpta (:a1pt ’svaii’).

I nägra sjönamn synes sv. мин), fsv. sert ingâ, nämligen

i Ärtasjön (GS 1 V 36), Акты-и (1 V 37), bâda i Vg. Doek

kan liäi' föreligga samma utveckling af en stainœ1pt~, som

ingär i n0. Ertwik af шаге Asrtwiik jämte Eltwìg3 oek väl âifven

i sjönamnet Ert Aggersbus. Ãrtesjön vore sâliinda identiskt

med Ältasjön (Se Älten), Älmtasjön (se Älmten), jfl' Altasjôn

ве Душ : isl. Qlpt, fsv. alpt).

Asen. __

1) (GS 3 О 37) Virsei'ums sn, Aspelands bd Klm. : Ãsjögle.

Sjön kallas emellertid icke Äsen, ntaii Ãsjön.

2) i sammansättningen Oppäsen (jämte Oppáeen).

En sjö Äsen finnes äfven i Norus sii Dalarna (GS 3 O30).

Ätminstone Oppäsen synes vara en afledning af sv. Ев, fsv. is,

isl. áss. Pä samma sätt bar gárden Аз i Julita sn Sdml. fait

sitt namn af den äs, som enligt Tham Мук. s. 336 stryker förbi

gärdcn. Det mä ocksä anmärkas, att Ãeen 1 är belägen idet pá

bärgäsai' rika Aspelands härad, hvilket i fsv. hette Aeboland

oek sälunda själft innebäller samma ord (nìsboarnas land.: _ifr

med afseende pá bildningen Ãngermanland, »ängermännens vik

männens land» о. s. v.); dock finnes i sjöns omedelbara närliei

ingen betydligare ás, men dess strâîndei äro delvis bi'anta. Det

l) Lidén bos Nor. Ascliw. gr. 59,7, 62,2, 65,1; Pipping Gotl.

sind. s. 127.

2) Förstein. 2: 104. э) Rygli NG l: 169.



хх. 1 хэец—бьыен. 791

är i öfrigt möjligt, att Äsen 1 har ett helt annat ursprung än

frân sv. ás.

Askiln äsßkilfn 1 (Grau s_„502 [1754]) Västanfors sn, Nor

b'árgs bärgsl. Vstml.; à GS 3 O 31 kallad Eskilsjön. Dâ sjön

är belägen i Vstml., där задана sjönamn som Антипа ock Ing

{ветви uppträda, {innes intet skäl att betvifia, att лапше: inne

häller fsv. personnamnet Äskil. Эти-авт: har det uppkommit

genom ellips ur Äskilsjön.

ёжит, älfnamn, se внеш.

Axen, se Щеп.

Öbjörken ößbjörîken l. (патера. mindre от) öjßbjörzken

(_Öjbjörken Hermelin 1801, GS 3 О 31) mellan Ãkerbo, Благ

ringe о. Skinnskattebärgs h:der Vstml. Föl'sta leden ёж fsv.

Öia., gen. pl. till и (ве Öjaren). I närheten Едва Stora o. Lilla

Björken, Fet, Myrbjörken. Om senare leden se Björken.__

Übälen, af allmogen uttalat »öbäerm (_Öbälen GS 4 О 37)

Hjorteds sn, S. Tjusts hd Klm. Sjön är omgifven af bärg ock

skogsmark ock delvis далека djup. Ungefär 5 kilom. frän sjön

ligger en mìndre дата, Bälö, hvars namn väl sammanhänger

med sjönamnet. Första leden är tydligen sv. ö, Тег. о, isl. «ау,

hvilket 0rd är ytterst vanligt i svenska sjönamn (se Öjaren).

Endast en mindre ö Напев i sjön; men detta. utgör intet hinder

fór att ordet ö ingär i namnet. Man har nämligen exempel pá

att sjöar med blott en enda ö eller holme kallats Ösjön l. dyl.

Senare leden är svár att bestämma, dä шаге former alldeles

salinas. Det är sannolikt, att den har en betydelse analog med

den, som uppträder i пашней à den närliggande танцевали,

ock alltsà hör till den onomatopoetiska roten bhel i sv. dial.

bjäla ’g1-äta, jämra sig о. s. v.’, isl. вен ’bölaren', hvarafäfven

sjönamnet Bjälmen är aflett. Jfr för (кпд: r. ex. Galuraren, ш

пшгеп, Kärmen, шпицев, Vinen. I detta sammanhang mä

erinras om det fno. gärdnamnet Bœlis(h)eimr, nu Blesum, hvars

första led Rygh NG IV. 1: 71 lemnar отнимай. Tilläm männe

naturförhällandena att bär antaga ett sjönamn ‘внеш, motsva

rande senare leden i Öbälen? Jfr Blekhem : fsv. sjönamnet

’Blëke (ве Bleken 2).

 

l) Uttnlsuppgiften är ej мы klar.
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Еву. Öerel', se ökern. __

OdeVaten ösdevaflten (GS 3 О 39), icke obetydlig sjöi

Vissefjärda sn, S. Möre hd Klnl. : Ödevata, Ödevatsmála. Med

afseende pá senare leden, som betydel' ’vattnet’, se Yat». Förra

leden innehâller fsv. ape, sv. öde, eller sbst. öpe n. ’öde. Гоши

tillständ', motsval'ande isl. adj. auör, gent. аира (1. eupeise), fht.

бай eek isl. sbst. eyöi, fht. бай. Dä Odevaten ingalunda lider

brist pâ. öar, kan man knappast tolka namnet säsem betydande

’den pá öar blottade, давишь sjön’ l. dyl., utan snarare bety

der det ’sjön borta i öde- eller vildmal'ken’. I alla lländelser

bör det sammanhällas med Ödesjön (GS 3 Ö 36 2 ggr) samt

Ödingen, salmolikt äfven med Önen (<- ‘ЙЬп—); _]Г1‘_бг|1е11‚ Östen.

Ödingell ößdigen2 1 (Hernlelin 1818, GS 4 O 36) Törnes

falla sn, S. Tjusts hd Klm. Sjön har mânga öar. Кашне:

hör telkas som föreg. Med afseende pá bildningen jfr Grytin

gen, Кишинев 0. a. __

0fdeu öv4den ‘’ (GS 2 О 39) V. Torsäs sn, Allbo hd Smäl.:

Öfverhult. Att dömxna af gäl'dnamnet är d afsuffixal natur; jfr

fsv. Fyghhir, nsv. Alden, ‘Гаваец, Ygden. Snarast ser det ut, sem

om här fórelàge en yngre utvidgning af ett äldre sjönamn ‘вы:

1. dyl. För öfrigt 211- det i saknad af äldl'e former ytterst 11111511

ligt att yttra sig om llärledniugen. Man kan Шика sig, att

namnet bör sammanhällas med Öfvern eck dill' anförda sjö~

паша (: sv. adv. öfver) samt sälunda har afseende pñ läget.

Ã andra этап är det möjligt, att i Öfden, Öfvingen isl. ón

’hetsig, häftig, vâldsam’ ingär. I sâ fall kunde i viss män Leken,

эти-(ушел, Svinnaren jämfóras.

_. Ofvergifvarell öaverjiîvarn (Örgifvaren Letter с. 1750, GS

3 O 34; Örgäfvern Landtm.cont. charta öfv. Sdml¿; Örgifvern

Tham Link. s. 44) Risinge su, Finspänga läns hd Og. Namnet

uppföres hill' pâ grund af den bestämda uppgiften, att det ut

talas ößver, ej ößr-. Emellel'tid visa säväl de шаге fermerna

sem en jämföl'else med Öregifven, att man hal' att utgâ frau

ett Ör, eck det är sannelikt, att detta uttal linnn Маг

lefver bland allmogen, ehul'u min meddelare icke hade sig

1) Uttalns enligt uppgift icke Oingen.

2) Enligt tvá uppg'ifter med 11110. 1. Dock framgâr det ej fullt

säkert af desea, om stamvokalen är kort eller lâng.
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nägot bekant därom. Dâ ett Örgif- uppträder i namnen pá

туй. i т: skilda trakter belägna sjöar, är det попы. att de

bäda sammansättningslederna begreppsmässigt sammanllâinga

med hvnrandra. Af denna anledning bör man kanske snai-ast

akceptera den af Будь NG 2: 291 framställda förklaringen at'

de bäda svenska sjönamllen, enligt hvilken första leden тоге en

motsval'ighet till isl. adj. Qrr ’giflnild' ock betydelsen alltsä

’den, som дам: rikligt баке’. Annars ligger ju närmast till

hands att härleda namllen frän det ör ’grus о. s. v.’, isl. aurr,

som 111351- i Ören ock (Шт anförda namn, осн t`ór denna тщед

ning шаг i sin mán formen Öre. I senare leden kunde ingä

ett ока med betydelsen ’gap, gapande; klyt'ta l. dyl.’, i hvilket

fall den vore att föra till isl. adj. ей‘:- ’glupsk’ = ags. гите

’glllpsk’)1, Мага? hund- ock jättinnenamnet Gífr. Hit hör väl

äfven (med annat afljrld) ty. geifer ’dregel’, hvars ursprung

Kluge Et. wb. anser vara dunkelt. Den germ. stammen gib

t`órhällel sig sig till sv. gipa som t. ex. mht. wîfen ’svínga` till

fht. mbt. wipf ’rask rörelse’. Likbetydande ock pá Инд: häll

besläktade (: V ghi ’gapa’) тоге alltsâ Gillen, Gimmen, Ginnin

gen; jfr Шуе}: Gapen, (Мирен, Gůpen, Klysan, Klämmin

gen о. a.

Öfvermon ösvermo2n (GS 1 V 37), litell sjö i Torestorps

sn, Marks hd Vg. Om första leden se Öfvern, om den senare

Lermon.

Öfvern kallas à GS 1 V 31 ock Cederström Vrml. fiskev.

nr 1157 en Шеи sjö i Mangskogs sn, Jösse hd Vrml.; enl. C.

skulle den ocksä heta Öfversjön. Af allmogen benämnes enlel

lertid sjön Àvern, азчеггц (фит); det af C. anglfna namnet

Öfversjön lär icke användas. Strax bl-edvid i östel' äl- Baksjön

belägen. Det synes ligga närmast till hands att antaga, det

namnet Àvern liksom Baksjön пат afseende pá Ищет: det skulle

dá vara aflett at' stammen of- i Ты‘. (nsv.) ovan, fsax. obar о. s. v.,

Гну. yver ’öfver’; men дав vet ej, om mälets ljudlagar tilläta

denna härledning. Adv. öfver ingär i mänga svenska sjönamn,

t. ex. Öfvermon, бишь, öfre, öfmsjöni', öfver, öfratjärnß,

1) Fjqlsvinnsmál, Bugge se Norr. Ни’. s. 345.

2)GS1V38, 3 037,3 035,2v34,3034,5032,

1 ò 31.

s)<3S1632,1V31Qggnsòsll.
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Öfragöl (GS 3 Ö 40). Jfr med afseende pä betydelsen Папин,

Melìngen, Nedingen, Пимен, Uppsalen, Yttern.

Öfvingell ößvigfgen 1. möjl. eŕlvigen2 (Öflngen __Lotter c.

1750; Öfvingen Wieselgren 3: 263; Öfringen GS 2 O 38, Ny

Smäl. beskr. under Asa), icke obetydlig sjö i Hultsjö sn, Västra

hd Smäl., nära sjön Myingen. Beträtïande bärledningen gäller,

bvad som sagts om sjönamnet Öfden. Dock är jag snarast

böjd att sammanhàlla namnet med sjönamnet Nedingen, ihvil

ket fall det Syt'tar pà идет ock innehäller en afledning af den

stam of, som ingär i fsv. ovan, over, isl. prep. of ’öfver' o. s. v.

Den t'sv. formen har i sà fall lytt ‘Yvingen Andre sjönamn

med liknande betydelse äro Melingen, Oppäsen, Utlângen,

Yttern. Af utländska vattendragsnamn erinrar jag stirskilt om

fbt. tiodnamnet Obringa, Ptol. ‘Отступ, början af Ot're Rben

(Förstem. 2: 1426), bvilket är bildat at' ТЫ. uber 'super' 1. obaro

’superior' ock шиши med afseende pá bäde stam ock bildning

kommer värt sjönamn nära.

Ogm, Ögnatjilrn, Ögjön, Se Oxögnt.

QgeIn, se Шеи).

Ojaren öjiîjaŕn.

1) (GS 2 O 38, Ny Smâl. beskr. under Söraby) Tolgs ock

Söl'aby smar, Norrvidinge hd Smäl.; nu urtappad. n

2) ([e]n Broocman 2: 714 [1760], Hermelin 1810, GS 3 O

35) Malexanders sn, Göstrings bd Og. '_

3) (Вашей 1: 172 [1804], GS 6 O 30), па mycket smä

sjöar i Наган sn, Frösäkers hd Uppl.; опа i plur. Öjarna..

En stor ook örik sjö vid namn Öjaren finnes Этап iGästrik

land mellan Ofvansjö ock Чиню s:nar. INorge t`órekommer det

etymologiskt identiska шел-ед. Ett motsvarande sjönamn synes

ingâ i (ВЧ. i ßiarsbodhum (SD 4: 300 fr. 1334), nu Örsbo i Skut

пище sn, Bälinge hd Uppl.; gärden är belägen vid en шут. 1 sà fall

bade redan vid denna tid en 11a-stam ‘Фат, gen. ‘Фив kunrmt.

ombildas till ‘Шаг (med radikalt r); jfr папы-во (1440) : ны

laren ock se дышал-аи, мыт-ел. Namnet, motsvaraude ett isl.

ßyir1 ock etymologiskt identiskt med sjönamnet Öjen, är natur

ligtvis en añedning at' sv. t'sv. ö, isl. oy ’insula’ ock s_vt'tar pá

att i sjöarna en eller fiera öar förekomma; dock skola i Öjaren

 

l) Se t. ex. Будь NG 2: 241.
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3 (Öjarna.) öar alldeles salinas. Hit höra Гбг öfrigt sjönamneu

Öbjörken, Öbälen, Öje- 1. Övättern, Ökalfven, Ölángen, vidare

Öja, Öjesjönl, Öasjöng, Ösjönß, Ötjärn", fno. Иудея/11111 (Rygh

NG 2: 241). Ett Öjungen ingär sannolikt i sjönamnet Vadjungen

(‹— 'Vad-öjungen); jfr äfven Yngen 2, för hvilket namn man har

anledning att utgä frän ett шаге 'Öingen, motsvarande det van

liga по. sjönamnet Qingen, eller med annan afledning ßiangen.

I fräga om betydelsen erinras 0m sjönamnen Holman ос]; där

anföríla namn.

Qjbjörken, se öbjörken.

0jeln öjßjelîn __(Yglen Lotter c. 1750; Ugglen Hermelin

1818; Ögeln GS 8 0 37) Hässleby sx1, S. Vedbo hd Smäl. Pä

grund af formväxlingen torde det vara Роза lönande att söka

efterforska namnets llärleduiug. Om man utgär fl'än den hos

LOTTER ангина formen, bör man sammanställa namnet med n0.

älfuamnet Yglaf’. Det synes vara en afledning at' ett adj. mot

svarande isl. 5:31- ’bìster o. d.’ eller nägot af de under гудел,

Yggliugen anförda orden. Jfr med afseende pá betydelsen t. ex.

Illern, шиш, Parsen. Bildningen vore densamma som t. ех. i

sjönamnen Frillen, Bummeln о. s. v. För öfrigt má nämnas,

att i Norge filmes en sjö Ögleren Buskerud; vidare att eu gärd

i Hveua sn, Aspelands hd Klm., är 1447 kallades Ygelshulte“,

enligt Vadst. kl. jordeb. s. 126 skulle härmed troligen gärden

Ãlghult äsyftas. Emellertid synes det mig ligga Лёд-шаге att

identiñera namnet med Igelhult, likaledes i Hvena sn, hvilken

gärd 211- belägen vid en liten sjö, hvars namn sälunda kunnat

vara identiskt med det här behandlade. I sà fall har man vìíl

ock att hit fóra fsv. Yggelsthorp (1357)?, 1447 skrifvet Yghels

torpe, uu Öggestorp, socken i Tveta hd Smäl.

1) Med afseende p5. j«f0rmcn jfr ä.nsv. ock sv. dial. Ojar 'öar’

samt t. ex. fsv. (дуэту (1331 enl. SD IV), nu бужу Smůl. Namnet

uppträder a Gs 2 о 404 ggf, 1 ò 39, 2 ò 39, 3 O 38 2 ggf, 1 ò

37,1v362ggf,2035,4ò35,1v32.

2) Gs 2 Ó 40, 2 0 36.

в)с$з‹'›40‚ 1 V37 2ggr,4037,30363ggr,2035,

3 ò 35, 2 ò 34 : Ösjo, ösjonas, 1 v 32, 2 0 31,3 О 31 =ösjotorp~

4)Gslv32,2032,1031,3031.

5) Rygh NG 3: 346, Elven. s. 302.

6) 1466 Ygemun, 1480 Yggimult ock 1500 ögmxnolt.

7) Styffe Un.2 s. 171. 8) Vadst. kl. jordeb. s. 90.
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Щеп 6545311 (Lotter c. 1750, GS 3 Ö 39), icke obetydlig sjü

med mânga öar i Hofmantorps 311, Konga lid Smäl. : Öjers

lycke. Om detta gärdnamn är riktigt âtergifvet, har sjöni

äldre tider hetat ’¢ö(i)ir, ook namnet är sälunda etymologiskt

identiskt med Öjaren. Den enstnf'vighetsakcent, som nu enligt

uppgift tillkommer namnet, beror i alla händelser pá yngre om

bildning. — Е11 sjö Öjen uppges af Tuneld III. 7:80 (1792)

äfven frän Njurunda sn, Medelpad ock i Dipl. Dalek. Reg. frân

Dnlarna; den senare synes dock i äldre tid ha kallats Óyeaiö.

0j-, Öjevättern, se бушель __

Ökalfven öskalîven (GS 3 O 39), liten sjö vid s_vdöstra

ändan af sjön Nätterhöfden, Sillhöfda kapellförsamling, Medel

stads hd Blek. Om förra leden se öjuren, 0111 den senare кантов.

Ökern (öcrer, hdskr. L: Öker, Q: беге е111. Sclllyt. VGL

3. 291; Ökeren General Landkort öfv. Vg. 0. 1688; бьет

Landtm.cont. karta 1781, $с111у1ег VGL_ s. 570, Rydqv. SSL

2: 282), den sjö i Vings, Tvärreds ock Àspereds sznar, Аз lid

Vg., som nu kallas Turken Ock Tolken (Se Tolken 2).

Ett sjönamn Ökren frân Bohuslän förekommer äfven à

Bui-ei karta 360111111», aftryckt hos Blaeu 2: 29-30 (1663). Till

ledning för kommande forskare har jag rörande det vìistgötska

sjönamnet att meddela f`óljande detaljer. Det är dà att märka.

att man ìeke alltför rnycket 1101- l`órlita sig pá hnfvudhandskrif

tens former, dâ fräga är om sjönamnen. I llera fall 111- Ьетйз

ligen hdskr. L att штатива, sà 11111- (1е1111а. den riktiga formen

Brœngir, hufvudhdskr. den omöjliga brangiri (se Brängen), hdskr.

L ger oss namnet Strwknœ, 11111- hufvudhdskr. anför ett likaledes

orimligt scryutui (se Sträken). Jag 111- därför böjd att gifva det

iL uppträdande Öker fól'eträdet framfór hufvndhdsk. бегах-1.

Hvad detta namn, isl. 'ókir, ‘0511111- е11ег ‘Ащш, betyder, äter~

stär visserligen att söka utröna. Om en stam Ök- i svenska

sjönamn se under отнеси. Е11 stam Auk- är mig l'rân no.

eller isl. vattendragsnamn alldeles obekant. Man kunde emel

lertid tänka pá sammanhang antingen med gr. паб-ГА ’glans, шале‘,

hvarvid de under III, s. 75 anförda talrika betydelseparallel

lerna vore att jämfóra, ellcr kanske snarare —- dá â. germansk

 

1) I visse fall liar ilock hnfvudhdskr.11tan tvifvel riklignre former.

311 1уп1ещ11 11101 L:s Linnœndi; se Lonen.
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botten andra släktingar till detta ord icke äro uppvisade _

med isl. вика, sv. öka, Шах-УМ Ylixaren kanske borde jämföras.

Namnct skulle i sa fall зуда pá nägon hos sjön förekommande

benägenhet att vid vissa tider pá äret tilltaga i omfäng ook

kvantitet; jfr det under Ymsen refererade ntlalandet afRYGn om

no. vattendragsnamn, som kunna тай fran fno. Úmiss. _ Därest

Qkrer 'sir den äldre formen, böra med afseende pä bildningen

fno. fjordnamnen Lygrir, Lykrir (Будь Stud. ss. 51, 58) ock

fsv. ‘пакт (se Möckeln) jämföras. Skulle värkligeu naxnnet

vara rotbesläktat med arly-í., stämde det med Lygrir ос]; Lykrir

äfven i Гнёзда om betydelseu (se Lyren).

Ölen l. Öln. _.

1) ö4ln (ön) (Ölen Hermelin 1803; Öln GS 2 О 34) Asker

sunds sn, Sundbo hd Nke.

2) ö‘ln (ën, »ôrm 1) l. меня, säkerligen af allmogen итт

lat med kakuminalt 1 (Ööln handl. fr. 16872; Сиди Dahl Carls

skoga Sochn 1779"; Ölen Hermelin 1803, GS 2 О 33), Щи; ock

smal sjö mellan Lekebärgs hd Nke ook Karlskoga bärgsl.

Vrml. : Ölsboda l. Ölsbo, Nysunds sn Nke, är 1687 шик-е:

Ö1seboda4.

3) Samma namn har äfven burits _ ook bäres kanske

ännu _ af Ölsjön (GS 4 Ö 32), Шеи sjö i Husby sn, Re

karnes hd Sdml.; Мг nämligen namnet â den vid sjön liggande

gärden Öln. 0

För öfrigt erinras om Ölsjön (GS 4 Ö 32, 3 Ó 31 УШИ“).

Frän Norge (Krìstians amt) omtalar Будь NG IV. 1: 102 en älf

(Ша (med tjockt 1 ос]; aku. 2). Jag anser mig ha goda skìil

för det antagandet, att man har att utgä. frân ett fsv. sjönamn

‘Унт. Att bär ia-stam förelegat, framgär nämligen genom en

kombination af den hos Ölen 2 uppvisade tvâstafvighetsakcen

ten ock det i Ölsboda uppträdande s.

Detta ‘Уш- vore man frestad att äfvenledes söka ì första delen

af sockennamnet билетика, hvilket är 1540 skrit'ves Ylisrern",

Kinds hd Vg. Pa grund af formen har man all швами; att

l) Med dessa bůda uppgifter àsyftas uatnrligtvis nlldeles гашиш

‘115181.

2) Ага-усы: i Norask. ark. l: 602. 3) Nornsk. urk. 2: 403.

‘) Хомяк. ark. 1: 600. 5) Styffe Ища S. 109.



798 нньщшэт, здёммк. XX. 1

bär fórmoda ett sjönamn. Кашпо: skulle dä ha syftat pá en

af de sjöar, resp. den betydande sjö, hvaraf' в}: Trehörningen

Ock Elsabosjön 'tiro lemningar, осн от hvars gränser i Шахе

ТШЁГ man kan göra sig en iöreställning депеш att stndera GS

1 О .3S-36. Med afs'eende pä senare leden májämfóras Ã- ock

Ekeremma. i resp. Olsremma ock Ljungarps szuau' : fno. rimi

m. ’bärgsrygg' о. d., ingäende i no. ortnamnl, sv. dial. rem ш.

’sandäs' Jtl. Rz (se om bithörande 0rd utfórligt under Remmen).

Emellertid blir denna kombination mycket osäker pá grund at'

den ännu шаге formen Ylvisrym (1351);’. Jag har eniellertid

uppehâllit mig vid dessa fakta, (Ни-Юг att de under alla om

ständigheter туда pä ett gammalt sjönamn, vare sig nu detta

lytt ’Ylir eller ‘шт (se Ulfven).

Namnet ’Ylir bör antagligen впитав: fóras till isl. ylr, gen.

yljar In. ’värme’, no. y1 ’värme, varm luft’` pä. östlandet ’diminm

дива о. d.’ Det 'ár sannolikt nära besläktat med Öljaren (se

närlnare detta 0rd). Ljudutvecklingen är densamma som i fsv.

fyl -› sv. föl, fsv. dylia -› sv. dölja о. s. v. Med afseende pá

betydelsen Так-ш‘ má jämfóras lieten, Lyen, чад-щепа ook (1551

antöl'da пата.

б1]а1‘еп_ё135агеп2 (бца1-[е]п Tuneld s. 58 (1741), Hermelin

1304, GS 3 Ö 33; Ölgarn Landtm.cont. charta öi`v_._Sdml. 1751;

Öljan Hârleman Dagb. 2: 217 [1751]), 5101- sjö i Usterâkers o.

Дата вшаг, Oppunda hd залы. Sjöns natur skildms nf Tör

Deros Bref 1: 359 f. (1840). Tham Nyk. s. 336. Кашне: har

впитав: uppkommit pá fóljande sätt. Еву. formen har lytt ‘ш,

gen. Тип. Den ohlika kasus har segrat som i (Запад, Iljan

m. fi. m. fi. Ett ur 'Ylia utvecklat Ö1ja(n), anfört af Härleman

ofvan, har ombildats till ÖLjaren genom anslutning till namnet

ä den i sjöns onledelbara вёл-пес liggande större Jälmaren. Pä

summa ваш synas Följaren ock Myssjaren utgä frän туп, ‘Мувй.

Ош dylik ombildning ai' añedning se t. ex. Агнец ~ "lrken, каш-п

~ имен. Fsv. ‘Yli förhäller sig till 'Ylir (se Ölen) som t. ex. fsv.

'Ä1pte(= Ãltan) till 'Ä1ptir(= Ãltaren) eller fno. буй till Фун

(se Шатен) m. ti. Besläktat är möjligen det i afd. Il mom. 14

отшибе älfnamn, som ingâl' i fsv. Ylmahœrad, nu Ölmeälfven

Vrml. Detta bör dock kanske fürbindas med isl. olmr ’rasande’.

l) Будь NG Indl. s. 70. i') Styffe Un.2 s. 109.
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Mindre sannolikt är, att бит-ед utgâr frän ett fsv. ‘твин;

jt'r det isl. mytisku штатив: У13г1. _- О. v. Dulin Sv. l'. hist.

1: 94 antager, att namnet uppkommit u1' ett Ö-Lögaren, en här

ledning som naturligtvis icke kräfver nägon vederläggning.

För den, som möjligen kunde шика pâ summanhung med nam

net à den socken бита, inom hvilken en del at'sjön är belägen,

mä nämnus, att första leden i деть шшш, fsv. Iulata. (1314),

liksom i andra med sammu slutled2 alltid äi' ett egennumn.

Ölkytan ösltjy2tan (Ölkyttan Cedei'strüm Vrml. баке“. nr

1703) Stai'näs sn, (НИШИ-3:1 hd Vrml.; à GS 1 V 32 kallad Ör

кущами. Tjärnet~är enl. Cederström unf. st. tillhâll för iisk

arten alkut'va, som i Vrml. bl. а. kullas ölkytt, örkytt. Sjö

namnet Ölkytan fär betruktas som en elliptisk bildning (jfr t. ex.

under кушает‘, Sal'fven) af Ощущаю, om hvilket namn, тёк

lunde med Örkyttjärn, Se under Asplàngen. Fiskslaget örkytt

{inns äfven i Örkyttjärn i Brunskogs sn, Jösse hd (se Ceder

ström nr 1224).

ölll, Se Ölen.

Ölàngen.

1) (Broocman 2: 123 [1760]) Vreta sn, Gullbärgs hdmig för öfrigt obekant.

2) (Hermelin 1803, Thum Nyk. s. 328) Västru Vingäkers

sn, Oppunda .hd Sdml., pá gränsen till Nke : St. Ölàng. Sjün

канав GS 3 О 33, SGU Aa 62: 8 Ölângsjön.

Om fórra leden se Öjaren, om den senare Längen.

Ömmelll öm4meln (Ömmelen Hel'melin 1808; Ömmeln GS

1 V 33), деке obetydlig sjö i Svunskogs ock Edsleskogs шпаг,

Tössbo hd Dalsl.; har i шаге tidei' (äfveu) hetut Remmen (se

d. 0.). Det finns llera i nordisku vattendragsnamn uppträdande

stammar, till пушка Ömmeln skulle Каппа t'örus. I Vadst. kl.

jordeb. s. 122 omtulas ett этом]: Vimmerby sn Klm. INorge

förekommer enligt Будь NG 3: 398 ett älfnamn Auma., шиш

tydligen etymologiskt sammunhänger med det даты. sjönumnet

Äumen (ako. 2, motsvaraude ett rspi'. 'Öm[m]en3). Dessa ord

kunde — tycker man kanske snurast _ âterförus pâ isl. aumr

’usel, вшита’, fsv. amber ds. (= sv. örn)4. Кашне: skulle i

1) Bugge Norr. Шт. s. 81 b. 2) Se närmure ofvun s. 146

3) Enl. uppgift uf fil. kund. K. H. “МЫШАХ.

4) Jfr Будь Elven. s. 7.
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sà fall tillhöi'a den grupp af »nedsättandw benämningnr. som vi

1110111 vära. s_iünnmn kunna urskilja. Nâgra at' dessu. sâsom

Besslingen, Skrän, венецианцы-п‘, Smákraketjärn, synas vilja

i'ramhälla sjöarnas litenhet, ook tydningen kan därtör tyekas

passa in pá Äumen ook Ömmen 2, men t'rän denna synpunkt

hvarken pá Ömmeln eller Ömmern 1, hvilkas omfäng är ganska

betydligt.; det mà för öfrigt märkas, att ät'ven Ömmern 2iäldre

tider haft ett mycket större omfäng än nu. Om dessa namn

höra till fsv. amber 00k isl. ниш, mäste alltsä denna förkla

ring lemnas à sido oek de snai-ast anses hafva afseende pá andra

mindre f`órdelaktiga sidor 1 sjöarnas karakter sàsom farlighet,

lömskhet l. dyl. De тоге dä att till betydelsen sammanhâlla med

задана пашп som Báfven, панацеи, Envetten, Illern, Pax-een о. d.

Emellertid anser jag det troligast, att samtliga sjönamnen

böra t`órbindas med den 'zìfven i vattendragsnamn utom Norden

nppträdande stam, som ligger till grund för fiodnamnen Oumena

oek (dimin.) Aumenza. ì Nassau. Dessa ol'd ställer v. Grien

berger Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phiL-hist. cl. 142:

134 till got. iumjo ’mängd"2. Ош denna sammanställning

ììr riktig, vore hetydelsen snarast densamma som i Ymningen

(Ömningen), hvilket ord ju dook själft kan vara en Шедший?

af denna stam. _ Едва sannolikt är, att namnen höra till

samma stam som sjönamnet Ymsen : isl. ymr ш. 'Imm'. ook

âinnu mindre, att de äro omljudsformer till den under Ommen

omtalade stammen. I hvilket fall som hälst 311- 1 atledning;

ji'r Frzillen, Hnmmelmnögeln 0. s. v.

Ommern eller Omren eller Ömmen.

1) öm"ren2 l. nâgon gäng ömsmergn l. efter uppgit't frân

:mnan person önnßmen2 l. et'ter uppgift frán en tredje person

öm4mern (Ömern Hermelin 1808; Ömren Lindskog 5: 404 [1816];

Ömmern GS 1 V 36), betydlig sjö i Skallsjö sn, Vättle hd,

ook Hemsjö sn, Kullings hd Vg. Den ä. General Landkort öfv.

Vg. 0. 1688 1`бге1юшшаш1е formen Önen mäste vara felaktig.

Uppgit'ter trän tvä olika häll sammanstämma i att namnet nttalas

med akc. 2.

1) Detta паша är dock tvetydigt.

2,) Enligt Johansson PBB 15: 230 1113111- detta ord däremot fràn

ett 'iufniön : got. ufjò.
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2)1 (Ömren Höjer 2: 1095; Ömmern GS 1 Ö 36), Щеп sjö

i Murums, Mönö о. Hällstads шпаг, Äs hd Vg.

Om bärledningen se Ömmeln. Нов Rygh NG 16: 80 erinras

om sjönamnet Ömmern i samband med behandlingen af no.

sjönapinet вышагивает.

Qmningen, Se “шпицев.

Qmren, Se Ömmei'n.

Qmsen, se Ymsen.

0nen. __

l) (Hermelin 1818, GS 4 O 35), icke obetydlig sjö {Намаз

sn, N. Tjusts hd Smàl.; eg. fortsättniiig af Storsjön. Sannolikt

utgâr namnet frän en fsv. stam epm, motsvarande den i fno.

älfnamnet Auön, nu töne., om пунш se Будь NG 3: 338. Här

föi'eligger säkerligeii en afledning af fsv. ehe, isl. auör, hvilket

0rd äfven ingär i sjönamiien Ödevaten, Ödingen; jfr Örken.

Ett Öntjärn anges à GS 3 О 31; beaktas böi' äfven det Фив,

baak, som ingâr i fsv. Önabäckshult (nornialiserad form i SRP

nr 1612), nil Örnabäckshult Längaryds sn Smâl. Det är icke

säkert, att stammen auön- таи vidare hör jämst'zìllas med isl.

auôn f. ’ödemark o. d.’; ty n kan som afledning tillhöra адепт

vattendragsnamnet; jfr t. ex. sjönamnen гад-цеп, Hugn, (fsv.)

Loöne (se Lönern), Bottnen, (fsv.) Strukni (se Strůken) 0. S. v.

Om betydelsen se Ödevaten; jfr Örken.

2) (General Landkort öfv. Vg. о. 1688) Vättle o. Kulliiigs

h:der Vg., säkerligen машет för Ömern l. dyl. (se Ömmern 1).

Öraddasjön, se Ниш‘.

Örbůgell öîrbâïgen. __

1) (GS 3 О 35) Grebo sn, Bankekinds hd Og., лёта sjön

Ör(e)n.

2) (SGU Aa 63: 83) Во sn, Skyllersta hd Nke; ej namngifven

â GS 3 О 332. VSannolìkt {идёт detta sjönamii i första leden

:if det ár 1382 frân Närke anförda gärdnamnet Örbughahult

(SRP nr 1699). Detta är ti'oligt äfven därföi', att de flästa af

de öfriga i handlingen iiämnda gäi'dnamnen förskrifva sig f'i'än

den angränsande Lerbäcks sn. Doek kunde ju namnet iîfven

ásyfta en gärd vid den sjö, som nu канав Örgafveln.

 

l) Uttalsuppgift liar ej lemnats.

2) Sydväst om sjön Gryten, vid Hjorttorp.
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Om fórra leden se Ören. Örbágen 1 har fñtt första leden

at' sitt namn frän den bredvid liggande myeket större Ören

sâsom t. ex. 'I'islängen frân Tisnaren, таиландец frän таты-ед

о. s. v. Det íìnns sâlunda alls Швец anledning att 11111- íörmoda

en motsvarighet till isl. еп- ’pil’ (= fsv. arf, se Ärfren) ock

sälunda för ordet antaga en betydelse ’pilbäge'~ Om senare

ledenuse Bñgen samt Svängbñgen. _ Еву. ßrbughi.

Oregifven ösregizven (magies-n, jfr nedan) (Öhrgifwen, Ör

gifven Dahl Carlsk. Soekn 1779*, Hermelin 1903, GS 2 О 33)

Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml.; stundom med syt'tning

äfven pà en mindre närliggande sjö i pl. @ragù-gr. Om här

ledningen se öfvergifvaren. Ниш det g-ljnd skall Rirklaras.

som enligt nppgift skulle förekomma i uttalet af namnet, 311- mig

obekant.

Ören eller Örn. __

1) (Ören General Landkort öfv. Vg. o. 1688) Orby m. 11.

s_mar, Marks hd Vg.; nu (ä GS 1 V 37) kallad Öresjön, V. ock

О. Samma ord 1113111- i sockennamnet, fsv. Qrbyg, ock i fsv.

Qresten”, benämning pà ett inom soeknen fordomtida beläget

slott, som ännu fortlefver i gärdnamnet Öresten.

2) (Ören Landtm.~cont. Капа 1781) Sätila sn, Marks hd Vg.

enl. GS 1 V 37 samt uppgift frän orten nu uteslutande каппа

Öresjön. Bottnen bestär af sand eller sten; sjön har 1131- öfrigt

ovnnligt klart vatten.

3) (Ören General Landkort öfv. Vg. о. 1688) Fl'lSÈadS su.

Vedens hd Vg.; nu kallad Öresjö ock genomñuten af Ома.

4) ö‘rn_ (Örn enligt skriftlig uppgift; Örn sj. GS 1 V 36).

liten sjö i Odenìls sn, Kullings hd Vg. : быт-Мец.

5) (Ören Hermelin 1808), ieke obetydlig sjö i Ljnngsarps

Sn, Kinds hd Vg.; е111. GS l О 37 nu kallad Lagmanshaga

sjön : Lagmanshaga.; om det гать; uamnet erinrar emellertid

gärdnamnet Örshestra.

6)__ö4ren l. ö'lrnß (Örn Letter c. 1750; Ören Hermelin 1809.

GS 2 О 36), icke obetydlig sjö i Vireda sn, N. Vedbo hd Smál.

: Örserum.

1) Norask. ark. 2: 406. 2) Stytfe Un., s. 112.

з) Utom денно bádu uttalsformer sk'ßll enligt nppgift äfven namnet

Ösjon (‹- ’Örsjon?) förekomma.

 



xx. l бикини—бит. воз

7) öirn (Ören Hermeliu 1810; Örn GS 3 Ö 3_6), icke ebe

tydlig sjö i Kisa o. Tirserums sznar, Kinds hd Og. : Örsebo,

Örsgänge, Örsvik; nära Örlângen 2 (Se Oren 1.)."

8) öirn (Ören Hermelin 1818; Örn GS 3 О 36) Södra Vi

su, Sevedes hd Klm. : дивна.

9)__ö‘rn (»ö‘rn») (Örn Letter c. 1750, Brooeman 2: 264 [1760],

GS 3 0 35; Ören Hermens 1810),._leke obelydlig :je i Àlvids

eck Grebe smal', Bankekinds hd Og. : Örsater, Örsůsa; лёта.

sjön Órbagen. __

10) ö‘rn (Ören _Hermelin 1810; Örn GS 3 О 34) Vänga sn,

Finspänga läns hd Og.

ll) (Ören GS 5 O 33; Örasjön Hermelin 1802, Tham Sthlm

s. 289) Huddinge sn, Sval'tlösa hd, eck V. Haninge su, Setholms

hd Sdml. : Öran; kallas enligt uppgift nu Oren (se d. о. 2).

12) i sammansättningarna Hus, запашет.

Dessa namn böra sammanhàllas med sjönamnell Örbagen,

Örñon, Örgafveln, Örgaggen (kaggen), Ör(e)g'ìfven, Örhamma

ren, Örlen, Örlunden, Örlàngen, Örmalmen; vidare Örsjön

(Ör_a-, Öre-)‘, Örtjärn (Öre-, Örs-)2, Örvattnets, Örsgölen (GS

3 О 39, llärtl Örsjön; alltsâ Säkerligen af ‘Örsjögölen); frâll

Шахе tid : fsv. Qrsior VGL IV. 11: 34, samma namn VGL lV. 10

(_= GS 1 V 38) pá gränsen af Kinds hd Vg. eck Gunnarps sll

Hall., vidare шпат VGL IV. 10 (= Örssjön GS l V 34) i

Nordals hd Dalsl. Se slutligen 0rjen eck örken.

Samst'ámmiga vittnesbörd gîfvzl vid handen, att ätminstonc

(le ilästa af de sjöar, sem nu kallas Ören, i fsv. hetat 0r, gen.

Ига. Afven Нега af авт, som nu bära sammansatta namn, ha

sà benämnts. Ett par exempel ha redan anferts under 1, 2

1)Gs2ö4o2ggr,10392ggr,2039,3039:örsjo,

1 v 38 l: fsv. ersior (не пеаап), 1 v 37 5 ggf. 1 o 37, 3 ò 37,

1 V 36 3 ggr, 1 V 35 = fno. Aurr (se подан), 1 V 34 =fsv.¢rs

van: (ее nedan) : ör, örebaeks, 1 v a2, 1 v 31, 1 ò 31, 5 e 31,

5 030.

2)GSIV37,1V33,2V332ggr,1V324ggr,2V32,

1 v31,103133gr,3031.

s)eslv36,2v362ggr,2v352W,1ve4,2ve«l,

1 V32,1vs1,2v31.

4) Om Ждет se Schlyt. VGL s. 570.

Se. Мидии. XX. I. 51
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ock 3. Detta äl' vidare t. ex. fallet med den stora mellan Dalsl.

ock Boh. belägna sjö, som à GS 1 V 35 kallas Örsjön. I det

förut ofta eiterade потек-пешка grällsdokumentet frän e. 1273

(NGL 2: 487) kallas den Aur (rzeftir endelangoln Aun), alltsfi

ett fno. Aurr. En ä, som rillner ut i denna sjö ock nu beter

Risän, bar namnet Aural, fsv. ‘Ига. Sjönamnet Aurr synes bn

varit ganska vanligt i Norge, eburu numera Нега i fno. ей I_v

dande äro sanlnlansatta med -sjo“’. Att dömma at' socken

namnet Ör, t'sv. täm- (1380) kan möjligen äfven den ofval_l_ om

talade Örsjön, t'sv. Игнат, i ännu ììldre tid ha betat ar. Afven

ett ält'llamn Aura t'örekonllner i Norge”, alltsâ motsvarande det

bekanta finl. Атм-ноский Det är klart, att i dessa namll ill

gâr sv. ör, isl. anrr m. ’grus, grusbottell’ o. d., alltsä samnla

0rd sonl upptl-äder i ol'tllamllell Kungsör, Skanör, Öregrund,

Öresund, нашивок o. a. Med afseende pä betydelse jfr under

(да-311511, Malen, кашицы, Ste/ningen, Sännen. Ordet aurr вупез

doek ät'ven lla betytt ’t`llktîgbet, vata’, ock det ‘air sannolikt. att

en dylik betydelse, bvilken väl äl' ordets älsta5, uppträder i nágot

eller nägra at' de bär anforda namnen, fl'amtîìl' allt i de icke af

ledda Gr, Aurr; jfr Nnten, L'nnen, ищет. Isammausättnin

дата bar man dock att utgä t'rân bet. ’grus o. d.’

Jämte sjönamnet и: synes 'zìfven ett ßrir ba t`órekomnlit.

bildat Som Mœlir (Se Miilaren) 00k 'Sœndir l. ‘Зашли (se Sännen).

Detta fl'amgâr af det t'sv. gârdnamnet Öreesaas (1447), bvilket

senare (1466, 1480, 1500) skrifves Örs(s)as(s)6, nu Öràs, Frinna

ryds sn, N. Vedbo bd Smäl. _.

Ürllon бац-110911 (GS 2 О 34) Askel'sunds sn, Sundbo hd

Nke, __llìira Örgaggen. Se Ören 00k Flon; jfr Завалов;

Orgafveln 63rga2ve1n (Hermelin 1803, GS 3 О 33) Ler

bäeks sn, Kunlla hd Nke. Om t'öl'sta leden se ören. Andra

ledell syftar uppenbarligen pà sjölls i одолев t'allande 036116010

liga fol-m (se närmare капал). Den illllelläller sv. gafvel, tsl:

l) NGL 2: 487, 488, 5: 790.

2) Se Rygll NG Illdl. s. 42, 1: 206, 2: 328.

з) Rygh NG Indl. s. 42.

4) venden Ом s. 103, Saxén sv. 1111. X1. з: 43.

5) Jfr Müllenllofŕ D. altertumsk. 1: 34, Nor. Urg. lnutLss. 82,102.

Särskilt erinras oln Hóners nnmn aurkonungr.

6) Vndst. kl. jordeb. s. 102.
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ock isl. gafl, bvilket 0111 ät'ven ingär i s_jönamnen Gafvel

barken, 'Gafvellàngen m. tl. där anförda lia-mn, där ordet äfven

ledes har at'seende pá sjöarnas gafvelt'ormiga ntseende. _ Sjön

kallas bos Lotter Örgaggen (se d. 0. 2).

Órgaggen eller (enl. det t'ör 1 нищета ensamt brukliga ut

talet) Örkaggen.

1)__ößrkag’gen (Örgaggen Lotter e. 1750, Hermelin 1803,

GS 2 О 34) Askersunds sn, Sundbo hd Nke; nììra sjön Örflon.

2) (Örgaggen Letter e. 1750) = Örgnfveln.

Beträñ'ande bärledningen har man tydligtvis att. utgä frän

g-t'ormen. Det t'ör 1 nu gängse пашней Örkaggen beror pä folk

etymologisk anslutning till det bl. а. just i Närkes folksprâk

törekommande киев eller kagge ш. ’kort ock krökt bandtag pá

ett lieskaft’ (Rz s. 301). Man kunde doek ät'ven Шика pâ. sv.

kagge ’kutting’ ock erinra om Värpeln ock (1111- antörda 0111.

Den шаге formen med g innehäller et'ter mitt törmenande

ett gammalt adj. ‘взвизг = n0. gag ’tillbakaböjd, krokig’. Ordet

finnes för öt'rigt pá östnordiskt spräkomräde i sv. dial. завет,

men har erhällit en öfverförd bemärkelse at' темам, obe

tä-nksam, t`örtlugen, näsvis’. Om dess härledning se Bugge Tt'Ph

6: 87, Karsten Primär nominalbildn. 1: 70. Pä grund at' g:s 313111

ning i stark bitonig stat'velse bar det öt'vergätt till gg säsom i

t. ех. Nadel-venu : Vetil1 ock mänga andra at' Nor. Sv. etymol.

s. 31 antörda fall. Namnet bar sälunda at'seende pá sjöns oregel

bundna form; jt'r i {гада от betydelsen Уганде“ ock där an

i'örda namn.

örgifval'ell, se Öfvergìfvaren.

Orgifven, se öregifven.

OrhammareII ößrhamï'rnarn (enl. uppgift) Mällösa sn, Vill

âttinge hd Sdml.; â GS 4 O 33 капай Orhammaren (se d. o.

2). Sjön är en skogssjö med bär ook (1311- lodrätt nedstupande

klippstränder. Om fol-sta leden se Ören. Den andra är fsv.

hamer ’klippa’; Se llärmare Orhnmnmren.

Fsv. 'Gringer kan ba varit namnet pä den sjö, som nu

канав Öringesjön (es 5 0 32, Thani swim s. 315) тугевдбэп,

Sotholms hd Sdml. : Öringe. Namnet hör möjligen till sv. ör

(se ören) ock vore till bildning ock betydelse närmast 311111101‘

1) Snxén Sv. lm. XI. 3: 17.
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ligt med sjönamnen Grytingen, Mälmingen, Steningen, 'Sän

ningen (1111 Sänningesjön, hvilken däremot icke är belägen vid

nágon gärd med likartat namn). Emellertid är denne. konstruk

tion làngtifrân säker. Gârginamnet @ringe är rätt vnnlìgt i fsv.

tid, t. ех. frän Ekeby su 0g. (SRP nl' 490) ock frän Marbäcks

sn Smäl. (SRP 111 471), samt torde 1 (16588. fall vara bildat at

ett släktnamn @ringer (jfr mansnamnet Öringl) eller. direkt at'

ör utan förmedling ai' sjönamn. För öfrigt kan Öringe i Tyre

sjö sn hafva uppkommit genom ailednìng afett sjönamn 6r

säsom Пси-11159 ai' ett sjönamn Uttran.

Еsv. ‘0111, se ören (slutet).

Qrkßggell, Se Örgaggen.

Ol'ken öŕken (Örknen Lotter c. 1750, Lex. 7: 719; Orkan

Rogberg 0. Ruda ss. 1516, 275 [1770], Sköldberg s. 115; Örken

Hermelin 1809, GS 2 О 38), betydlig sjö ìRamkvilla sn, Västm

hd, o. Drefs samt Sjösâs s:nar, Uppvidinge hd Smâl.; nu от:

kallad Storsjön. Den älst uppvisade formen Örknen gör der

icke osannolikt, att sjönamnet utgär frân 151.9111211, motsva

rande isl. auökn ’vildlnark, öken'. Det är i sà fall identiskz

med namnet â den mellan Smäl. 00k Hall. belägna skogsbygden

Örken. Möller 01111). öfv. hall. uppger ett halländskt örk ш.

’skog’, t. ex. Жилет-9119 örk». Detta 0rd tolkas ai' Rz ss. 487—8

säsom hörande till sv. dial. ora ’stenìg vildmark о. s. к’, men

säkerligen har det sin närmaste släktiug i det nyssnämnda fsv.

opkn. Om det rent at' är identiskt ined detta eller utgâr frän

ett n-löst 211k (= 11.-1111. ödk), kan icke med bestämdllet sägas.

Vidal-e 911111111- jag om det skänska sockennamnet Örkene Ó.

Göinge hd, som har sin källa i unionstidens Konings Öthkenf,

d. v. s. den konungen (af Danmark) tillhörande obygden. Samnm

0rd ingàr vidare 1 skä. sockennamnet Örkelljunga 1 N. Ãsbo

hd, är 1307 skrifvet Ödknaliung”, 1316 Ockneliunge‘. Gamla

k1'. V. 2736 Odhkna liunga (SFS), 151() Örkliungel.

Hvad naturel) kring sjön Orkeu beträlïar, har den 1 all

mänhet ännu en fullständig vildmarksprägel. Sjön är omgifven

l) Lundgr. Fev. personnamn pù -ing 11. -ung н. 8; jfr min afhand

ling 0111 0112111111111111 pà -ìnge ss. 243, 248.

2) Styffe Un.2 s. 71; se äfven Falkm. s. 100, där frán 1296 ett

fda. Öroken angifves.

3) Styflîe Un.2 s. 51. 4) Fnlkm. s. 100.
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:if mörka ock (пира barrskogar, шика för endast tio till ищу.

ár sedan med ат fog kunde канав urskogar. Namnet finge

alltsà snarast fattas som ett slags »finrnamev med ватта be

tydelse (ock af ватта stam) som Пи. ’din Otik ‹- ’Auöigjô,

om hvilket se närmare v. Grienberger МЫШИ}. 19: 532. Für

öfrigt böra Ödevaten, Ödingen Oek Önen (‹— Auön) jämfórzls

säv'zil i fräga om härledning som betydelse.

Emellert-id kunde man frâga sig, om ej formen Örknen

beror pá folketymologisk ombildning. Det ligger nämligen пата

till hands att. säsom jag s. 41 antagit, fatta Örken som ett

urnord. ‘AuRßkaR, bildat af ett ord motsvarande sv. ör, isl.

aurr (se Ören) pá ватта ваш som t. ex. лжец, Tjurken o. fl. а.

En annan likartad bildning är möjligen Orjen. Örken : Ör

längen : Ören, Örsjön = Jän-ken (<- Eir) : Erlůngen : Ersjön

= Tjurken : Tjurlàngen : Tjursjön = Virken : Virlàngen :

Viren, ‘Гц-81911. Na net skulle alltsâ länipligen каппа öfver

sättas med ’Orsjön`, ett namn, som enligt uppgift af en person,

hvilken är väl bekant med sjöns natur, uttryeker en för den

зашита synnerligen karakteristisk egenskap. —— Jag har svärt

att görn ett val mellzm dessa bäda tolkningar. En af dem torde

cmellertid vara riktig. För de ваш, pá hvilka man för öfrigt kan

förklara namnet, anser Зад; mig ej behöfva redogöra, dâ de en

ligt шт förmenande äro blott ytterst паза, teoretiska möjlig

heter.

Orkyttjärn, Se Asplůngen, Шпунт.

01‘1еп ößrlfm2 1 1. (enligt annan uppgift) ö4rlen (Örlen Ge

neral Landkort öfv. Vg. o. 1688, Lotter c. 1750, Hermelin 1807,

GS 2 О 34; Örlan Bergman Vadsbo s. 27 [1757]), betydlig sjö

i Ransbärg sn, S. Vadsbo hd Vg.; Шиш kallad Ransbäi'gssjön.

Sjön förbindes med sjön Viken medelst än Örlan. Detta änamn

finnes under formen orlo i SD NS 2: 830, 831 fr. 14142. Fram

Ställningen (Шт fórdunklas einellertid af en felaktig kommate

ring : Qrlo, Ooss. Meningen är tydligen (ах-10 Ooss, samma vid

1) Enligt tvů. uppgifter.

2) I rubriken öfver diplomat шт @ria {впишу вот tillnnrnn

till den (151- omnämnde Е11-1115151; felet Mei-kommer emellertid ej i reg.,

dà'r namnet i stället identifìeras med Örlen, äfven detta, som vi se, in

korrekt. Pà frůnsidan af diplomet omtalas för öfrigt 01'10 sâsom lig

gende i Ransbärgs sn.
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Örlan belìígna gârd, som nu kallas Oset (nâgon gärd Örln finns

ej i socknen). Jfr Hyllo oss i ватта socken (SRP nr 89 fr.

1352), nu наказана). Sjösträndernas beskalïeuhet ger stöd

й: det frän formens synpunkt närmast till hands liggande an

tagandet, att namnet är allett af det i svenska sjönamn её. syn

nerligen vanliga ör, hvarom under Ören. I l kan dölja sig

en s_jönamnet tillkommande atledning af samma art son] i 530

namnen Frillen, Hummeln, Ögeln m. il. Men ätskillìgn namn

frän västra Sverge säsom ёпешыпет7 ói-1etjsrn2 tala. snarare

för att l tillkommer själfva grundordet; jfr sv. dial. 'örel 111.

’sandrefvek uppspolad sand’, anfört af Noreen Ordl. öt'v. dal

mâlet s. 224. _ Sjön, som för öfrigt skildras som mycket djnp

ook hvars stränder skola vara synnerligen vac-km, har ctt äfven

vid klart Уйдет lätt upprört vattenß. At' denna anlednìng unser

jag mig, om ocksà i andra rnmmet, böra nämna den 1110311;

heten, att namnet innehäller en atledning af sv. dial. ör, isl.

¿rr ’häftig, удивят’. Jfr i fräga om betydelsen нити, венец,

svarfmen, зимами samt Швеи under öfden. _ Jfr бинта.

Örlîngen, af allmogen nttalat f_îl'ín-4__(Ör1inde 1664; Öhrlin

1696; Örlingen Hermelin 1808, GS 2 О 31) Grythytte bärgsl.

Vstml., pá gränsen till Gäsborns sn Vrml. : örlingshyttan. Den

kallas пишет vanligen Ölinssjön (Мити)? Namnet Örlingen

är en afledning af det under ören omtalade sbst. ör. Sjön har

sand- ock grusbotten; se Cederström Vrml. fiskev. nr 7. I fräga

om afledningen jt'r t. ex. bindingen, Islingen.

Örlunden öarlungden (GS 2 Ó 40 samt enl. uppgift) 351115

högs sn, Listers hd Blek. Sjön kallas hos Sjöborg Blek. hist.

0. beskr. 2: 374 samt hos Oller Jemshögs Soehn s. 39 (1880)

Orlund(s)sjön, hos Sjöborg ant". st. äfven Orlángen (se d. o. l)

ook s. 354 Örlângen (se d. o. 1). Hvilken afdessa former som

är älst, kan ej nu afgörasö. Med afseende pá senare leden

-lunden má n'ámnas, att Örlunden är belägen пап-а (завышав

1) GS 2 V 35, 1 V 34. 2) GS 1 V 33, 2 V 33.

3) Rídderstad Ósterg. 2: 356.

‘1) Kallstenius Vrml. bärgsl.m. ljudl. s. 111.

5) Kallstenins s. 112.

Ё) Växling af выпиты-па. or- 0. Or- är i sjônamn vanlig; se 0N.

ock Gren, Orhalnmnren eck Örhnmmaren.
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sjön (äldre 'Gas1under?); jfr Gasslângen. Se f`ór öfrigt under

Jñrnlnnden. 0m förra leden se Ören.

Örlángen. _

1) (Sjöborg В1е11. hist. 0. beskr. 2: 354) = Örlnnden, 0111111

gen 1.

_2) авт-1032391: (Hermelin 1810, GS 3 Ö 36) Kisa sn, Kinds

hd 0g.; n'ára Ören 3. Sjön har i шаге tider Нега: Orlàngen,

liksom för Ören äfven formen Oren är belagd.__

3) öerlogzgen (Tham__Link. s. 482, GS 3 О 34), Щеп sjö i

Ljungu sn, Gullbärgs hd Og.

4) (GS 5 U 32) Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml. 201-1511;

sjö, Orlàngsjöberg; kallas numera Orlângen (3) ook har i шаге

tid kallats Storlàngen.

Se Öfen 00k Längen. __

0rmalmell ößrmalïmen (GS 3 О 32), Щеп sjö i Fellingsbro

sn о. hd Vstml.; nära sjön вьетнамец. Se Üren ook Mnlmen.

Jfr in_ed afseende pä bildning ock betydelse äfven Snndören.

0m, se Ören.

('_êrnsjön 0. s. v. se Arken. __

Orten (Västra) ör4ten (Lottel' c. 1750, GS 1 О 32), betyd

lig sjö i Nyeds sn, Nycds hd, med fiera шпаг Vrml. Man kunde

bär t`o'1'moda en afiedning af sv. ör, isl. шит; bottnen bestär

emellertid hufvudsakligen af bärg ook stenl. Men añedningen

t talal' starkt mot en dylik härledning. Enligt min mening

Íîìreligger i namnet ett fsv. Qlpter = isl. 'Qlptr : alpt, Qlpt

’svan’. Namnet 'air sälunda identiskt med Alten (se d. o.) ock

uppvisar u-ornljud, dà däremot sjönamnen Ältan, Älten o.__s. v.

innehälla en i-omljudd form, som тою/2111115]. фри‘. Annu

närmare motsvaras det af det härjedalska sjönamnet Orten,

Небе sn, hvilket . Modin Sv. lm. XIX. 2: 152 under hänvisande

till gàrdnzunnet Alteholm, nu Ortholmen, förklarar ur alpt

’svan’. I Norge tinnas al' detta ord bildade vattendragsnamn

pä bl. a. от, ßrt. Sìirskilt erinras om n0. sjönamnet Grteren

(Витки-1111), väl af ’Elptir (se Штамп).

Qrvell, Se Ärfven. __

Usal'en öasarfn (шпат) (GS 3 0 31) Ramsbäl'gs sn, Lindes

bärgsl. Vstml. : Ösarhyttan. Detta gärdnnmn skrif'ves är 1539

l) Cederström Vrml. liskev. nr 796.
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Ösarehyttal. Summa namn Ösaren _häres äfven uf en numera

obetydlig sjö i Vulbo sn Gästr. (4 O 29), efter livilken äfven

en ett styeke därifrän vid sjöns Гоша. strand belägen gârd

kallas баш-аи. För öf'rigt erinras om Ösan, ä i Vg. (hvarom

se Östen), Ösze чаши-ее]: (1570), nu Östvsttnet,"Àngermanlŕ,

òsesjön (Gs 4 Ö 2901130.) oak össjön (1 o 39, 3 0 38), utan an

jug därmed vägar etymologiskt förbinda alla dessa namn. I

Norge Каина runda bukter ofta Ansa., ai' fno. ansa. ’skopa, skůV;

de ha säledes пашп efter sin form. Rygh NG 3: 206 anser det

ät'ven möjligt, att ett fno. ält'namn Ausa kunde hu existerat;j1'r

för öfrigt det nyss nämnda svenska ânamnet Ösan. Hvad nu

Ösaren vidgär, finnes i sjöns gestalt intet som hìndrar att här

leda namnet ur ett 0rd motsvarande isl. пива; jfr jtl. ansa ds.

Här föreläge alltsä ett jämförelsenumn af summa art som t. ex.

sjöuumnen Kitteln, Värpeln o. m. а. Dock tror jag, att den

riktiga härledningen snarare hör sökas ät ett annat háll. Der

kun t. ex. framhällas, att i Norge ett Штата Osa förekommer

(Будь NG 14: 3). 111- kanske Ösaren en aiiedd forni af dennn

äll'namnsstum? __

Ösmuren ößsmarn2 (джип) (Hermelin 1802, GS 6 О 31)

Bro sn, Bro о. Vätö skeppsl. Uppl. : (1?) Ösby. Akcenten visar,

:itt senare leden ät' Maren säsom i t. ex. de likaledes uppl. Li

maren, Rönmaren (men icke Lommer-en!) Den fórsta leden

kan ju st'állas till Ösaren; dock torde i ей full пашней ickc

:isyfta att Merge det totulintryck, som sjöns konturer 2151511

komma. Emellertid gifva gärdnnmnen Ösby, Väsby ook 861191

by unledning till den förmodun, att 11311- helt enkelt fóreligger

vn sammnnsättning med väderstreeksbenämningen öst(er),_hvars

t iuterkonsonantiskt bortt'ullit. Namnet betydde ulltsâ ’Oster

sjön’; se for öl'rigt under ушаты-н.

Östen. .

1) 6551511’ (Yster VGL IV. 11:3; hdskr. H: Yrst, L, N'

Irster, Q: Isker 8; Östen Tnneld s. 1_70 [1741], Bergman Vadsbo

s. 27 [1757], Hermelin 1807, GS 1 О 34), stor sjö i Svänueby.

Tidavads, Odensàkers, Horns, Värings, Flistads smut, Vadsbo

lid Vg.

1) Norask. urk. 1: 410.

z) Nordlander Ãngerm. ûskevatten s. 30.

3) Schlyt. VGL s. 291.
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2) вечен (Oslen [felaktigt för Östen] Bureus Karta 1625;

Östen Lotter__c. 1750, Fernow s. 8 [1773], GS 2 V 32), icke obe

tydlig sjö i 0stervallskogs sn, Nordmarks hd Vrml. Sjönamnet

1113111- natnrligtvis i sockennamnet, hvilket är 1540 skret's Öste

walekog, 1571 Östeveldskogl (se vidare nedan).

Hvad Östen 1 beträffar, mäste väl detta nanm sättas 110111111

delse med namnet pá älfven Ösan, hvilken är en biflod till Tidau

ock rinner in 1 Osten. Af detta 111‘ Östen afiett pá samma. sätt

som Multen 2 af det gamin. namnet pä Mullhytteän; jfl' Ösnren.

Man synes ha att utgä frän en stam Ys, hvilken кашке bör

föras till isl. yss ш. ’st0j, larm'; jfr de till betydelsen idcntiska

eller närstäende sjönamnen Brangen, Jälmaren, Ommen, Open,

Ушел 0.a. Jag antagei' alltsâ, att man har att utgä frän

liufvudhandskriftens Ystœr, ook ser i de öt'i'iga formerna 101-—

vanskningal'.

Om nu басен 2 bör förbindas med detta namn, äl- natur

ligtvis mycket osäkert. Att dömma at' formen Östewalskog

t'rân 1540 har stamvokalen varit ö ock 11аш11е1511а1'а311у11‘овсе.

Häraf har ‘атташе: bildats som Gla(d)va11: Gla.. Man kunde

kanske vägn att fórklara detta sjönamn _ trots den nuvarande

enstafvighetsakcenten _ som en svag form till ett adj., t'sv.

‘вв‘сег, motsvarande t'ht. wôsti ’ödc’, ty. wûst, Мага? fht. ort

namn anföras hos Fürstcm. 2: 1571; se under Vidöstern. Betydel

sen vore att jämföra med den hos sjönamnen Ödevaten, Ödin

gen; se äfven Önen (<- AuÖn-?), 111-Вен (= fsv. арки).

Östersjön о. s. v., se Vidöstern.

Östjutten, se -Juttem

Övätterll l. Üvettern ößvetgern (limitan, se “111-1111116 nedan)

(Öj-Vettern Решет s. 14 [1773]; Öjevettern GS 2 О 32) Lung

sunds 0. Kroppa smar Filipstads bärgsl. Vrml.; nära sjöarna

АЛЬ, Frö, питают. Namnet 111’ 1111 lltdött 1 trakten; en 70

ârs вшиты boude, Nils Ersson i Matlängen, har emellertid en

ligt uppgit't2 hört gamla personer t`órr i tiden sà nttala def,som

otvan angifvits. Sjön kallas numera Försjön (fójrjn l. ржал)

Namnet betyder naturligtvis ’övattnet, ösjön’. 0111 första leden

ö se Шатен; om den senare Уши-11.

1) Höjer 1: 503. 2) Af 111. dr G. KALLs'rEmUs.

Sv. (кишат. ХХ. 1. 52
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Öxen (Landtm.-eont. karta 1781) Sätila sn, Marks hd Vg.;

å GS 1 V 37 kallad Uggsjön. Namnet Öxen är alldeles obe

kant pá orten; sjön benämnes i stället enligt uppgift »Ougsjöm

eller rättare Ogsjön. Om detta uttal skulle kunna motsvara

ett riksspråkligt Uggsjön — den ofvan från GS anförda formen

_ vågar jag ej afgöra. I så fall hörde emellertid namnet till

den under Удава omtalade stammen ugg- 'dyster о. d.’ För en

dylik härledning talar i alla händelser starkt natnrbeskafl'en

heten hos sjön, som enligt meddelande ligger mycket djupt,

dystert ock ödsligt.



Tillägg ook rättelser.

Ett större antal at' dessa tillägg ha tillkommit pá grund

af arbeten, som blifvit tillgängliga först sedan större delen af

det f`óregäende var Fárdigtryekt, t. ex. Rygh NG IV. 1: 2, XV Elven.,

Uppland I. 2. Ätskilliga tillägg ha äfven föranletts däraf att

jag, särskilt genom docenten SVEN LöNßoRG, erhällit kännedom

om nägra hittills otryekta kartor, (1111- Hera. namnformer Гипноз

upptagna, som voro äldre ‘ein de at' mig anfïìrda. I regel

äro dock desse. nytillkomna former шепнет med de Fórnt upp

visade.

Allmln mlm. I de första :irken har fjärdc dolens fiìrsta lmlfband

nf Буян NG sìgnernts 4; sedan iifven :mdr-:i halfhnmlet (med annßn

paginering) utkornmît däreinot IV. 1.

S. 3 r. 12 11., в. 7 r. 14 n. l'tls : gaardnavne.

S. 5 r. 30 u. stär: sjönamnen, läs: fjordnamnen.

S. 9 r. 6 n. läs: a3sbrun2nen.

S. 20: Aglan. Till got. aglus eller agls kunna enl. Bngge i

det nyligen utkomna 15:de baudet af Будь NG s. 122, äfven

de fno. älfnamnen ‘Qgl ock 'Qgla höra. I dessu. norskit vatten

dragsnamn ha vi i alla händelser vâìlkomna motsvarigheter till

det svenska sjönamnet Aglan.

S. 22 r. 6 u.: Semikolon bör utgä.

S. 23: Det i slutet at' nrt. Algudhi framstììllda alternativet

till {бдит-1115 af namnet anser jag nu hälst bör ntgä.

S. 26: Allgunnen. Att ty. ñodnamnet Vecht, säsom Muon

antar, innehäller namnet pä en stridsgndinua, unser numero. jag

icke sà вика-1. Jfr Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 154. Dâ min

hypotes om nppkomsten af numnet Allgunnen ook i sambnnd

dìirmed stäende frůgor icke skulle ванна sin betydelse, därest

NL'. [шпиль XÀÍJ. l
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den bekräftades af iakttagelscr frän andra häll, har jag icke

velat llndertl'yeka den; men t. v. 'ail' den naturligtvis att betrakta

som ett till öfvel'vägande framställdt spörsmâl.

S. 30: r. 5-1 n. (olll gr. 6196;) höra naturligtvis lltgä.

S. 32: метет. А11 detta sjönamn nttalas med икс. 1,

anser jag icke längre utgöra näget sterkt skäl met riktigheten

af den uppfattningen, att änamnet Alstran ligger till grund.

Jfr t. ех. under поилец.

S. 37: Allten 1 skrifves sà ä General Landkort öfv. Vg. 0.1688.

Anten 2 skall enligt en aunan uppgift af allmogen nttalae

anaten?.

S. 38: Анны-деп. Jfr äfven fne. gàrdnnmnet Апачи-да

(Rygh NG IV. 1:57).

S. 43: Аврец 1. Sá skrifvet redan â General Башню“

öfv. Vg. e. 1688. Aepenäs omnämnes enl. Tuneld lV. 1: 124 âtmin

stone pá 1590-talet. Dess fsv. form har, sâsom bevisligen lika

lydande namn frän Smäl. eek Uppl., tydligeu varit Aspanœs.

S. 45: Asplállgell 3 äl' nägot tidigare uppvisad än 1541,

nämligen i Hans Brasks brefväxling, HSH 14:76, under formen

Aspalongen.

S. 48: Axaren. .ltr Будь Elven. s. 3.

S. 50: Bastfoten. Jag anser det пишет, silken, att alla

här ватная. ertllamn inllellälla el'det bastu.

S. 51: Bíllillgell. En litell sjö med detta nalnn filmes

enl. GS 3 Ö 29 äfven i Aspeboda sn Dalarna:Billingsnäs.

Айва denna sjö fóreter till formen en ster likhet med en

plegbill.

S. 54: Bjllren. En fno. älfnamnsstaln Bjòr- löres nu ìifren

af Вши till bjòrr ’b'áfver’; jfr NG IV. 2: 193 (lltkommct efter

tl'yckningen af art. Bjuren).

S. 59: Björklůngen 1 kallas à General Landkert öfv. Vg. о.

1688 Börkelůngen, alltsá sannolikt ett шаге 'Birkilenger (jfr

no. Birkelangen), eller möjligen ‘Birkolanger, till ctt änamn

‘Birka, af samma art seln fsv. ’Aspolanger till änamnet Aspe,

llvarem se Asplñngen. Björklàngen 2 eck gárdnamnet Björk

längsnäs omtalas är 1359 (SRP nr 423).

S. 64: Bollungen lil' besläktat med det af Rygll NG 14: 224

elnnämuda n0. älfnalnnct Bolinga eck Bolunga. Jfr iifven llc
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hos Rygh IV. 2: 128 anförda no. orden. Namnet är mång

тушей.

S. 64: Bohnen. Bolmstad skrifves år 1418 Bolmstadh;

se afd. IV. »- Den här uppträdande stammen har sin motsva

righet i fno. älfnamnet “Bolma, anfört af' Буг-11 NG 15: 1721.

Beträffande härledningen bör äfven den möjligheten tagas i

öfvervägande, att namnet egentligen betyder 'den svällande, sju

dande о. d.'; jfr На‘. bylghia o. s. v. Sjön karakteriseras för

öf'rigt af' Fr. Ström Folket i Simlångsdalen s. ‘Z9 som »orolig

ock цианиды; men det är mig obekant, om dessa egenskaper

штаны Во1теп i mera påfallande grad än andra större sjöar.

S. 67: Borken. Om det -- såsom förefaller troligast _

är gårdnamnet Borkhult som åsyftas med det år 1387 om

nämnda fsv. gårdnamnet Birkehult (SKP nl' 2304; jfr reg),

hör äfven detta sjönamn till den stora grupp af vattendrags

nanm, som innehålla trädnamnet björk.

S. 70: Bremsen. Jfr no. älfnamnet Bremse. Будь Elven.s.22.

S. 70: Bringen. Jfr Будь Elven. s. 23.

S. 75: Bullaren. En form Buleren å Landtn1.-cont. karta

från 1781 styrker i sin mån det förut från 1734 anförda formen

Bularen.

S. 77: Bàfven. Вата]: Sudermanl. (karta) 1625. Mot

svarigheter till stammen Bägh- finnas möjligen äfven i Norge;

se det efter artikelns tryckning utkomna 15:de bandet af Rygh

NG s. 377.

S. 81 r. 11 n. läs: Norges; r. 10 n. läs: sjönamnsbildningf.

S. 82: Bönern. Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 315.

S. 89: Dimlingen. Ett med detta sjönamn besläktat, nu

mera förlorat ånamn fsv. Dimma. anser jag ligga till grund för

det fev. namnet Dimma eller Dymma. (1397)2 å den socken i

Vg., som nu heter Dimbo. Vid denna å. är äfven Dimboholm

beläget, ock af samma ânamn har Dimmingedalen (se GS 1 Ö

35) afletts. Jfr no. Dimmevand Будь Elven. s. 28.

S. 98: Dädlingen. Grundordet i detta namn förklaras

under Islingen.

1) Detta band utkom långt efter det art. Bolmen redan var färdig

tryckt.

2) Styffe Un., s. 139.
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S. 100: Dättern. Detteren General Landkort öfv. Vg.

o. 1688.

S. 101: Eekern skrit'ves i SD NS 3: 592 t'r. 1420 лжет, men

det i art. omnämnda Ekeryd â ватта st. Ekerydhe. Se nítr

mare under Eker, där sjönamnet undergär en törnyad bebandling.

S. 102: Edslan bar som nämnts i fsv. tid betat ‘нив; jt'r

det däraf bildade sockennamnet Etlœskogh. Till de ord, som

kunna vara besläktade med (letsamma, mä. läggas lit. шт:

’toben, getöse machen’ (jfr Bezzenberger Bezz. Beitr. 27: 172).

Det uttal af soekennamnet Edsleskog, bvilket af min med

delare betecknats som »Ä1skog», äterspeglas äfven i viss mân i

den form af sjönamnet Edslan, som jag nu funnit â General

Landkort öt'v. Vg. o. 1688 : Alen (för Älen?)

En intressant motsvarighet till värt sjönamn är det n0. ält'

namnet Eitla, anfört at' Будь NG i det nyligen utkomna 15:de

bandet, s. 254.

S. 104: Eklůngen. Gärdnamnet Ek1ângen(oek sâlunda äfven

det till grund liggende sjönamnet) är tidigast uppvisatär1279:

in анаши; (SD 1: 545); alltsä t'sv. nom. ‘Единицы; se Längen.

S. 107: Emmern. Jfr no. älfnamnet Enna. Rygh Elven.

s. 37.

S. 113: Резец. En skritnìng Fögen törekommer á Gene

ral Landkort 0111. Vg. о. 1688, men ür säkerligen felaktig 1151

Fügen.

Om människooñ'er i vattendrag jt'r Grimm D. myth.a 1: 462.

S. 115: Femlillgen. I frâga om tydningen af detta namn

bör den möjligheten ej alldeles t'örbises, att Femlingen är en

subtraktionsbildning ur gârdnzimnet Femlingehult, är 1629 skrif~

vet птицами, hvars törsta led kan innehälla ett pntronymieum

pá -ling ock som sâlunda till sin hildning är att jämställn med

t. ex. ПЗУ. Arnungared, fsv. Beghlingathorp, fsv.Qui11inga

by 0. s. v. Detl bör doek anmńrkas, att at' de öfver hundra dy~

lika med patronymica sannnansatta namn, som äro mig bekanta,

jag icke känner nâgot pä -hult t'rän fsv. tid ock at' nysvenska

sädana. blott tvä, Hveningehult ook Sedingehnlt, báda frân

Smâl. eek bäda till sitt ursprung osäkra; det senate ligger t`ór

öfrigt nära Femlingehult eek kan ju möjligen âtergä pá ett
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sjönamn. I öfrigt erbjuder sig icke избы nägot släktnamn, frân

hvilket Femlingehult kunde шва.

S. 118: ‘Filkir har кашке varit namnet â. den sjö, son:

nu канав Filkesjön (Gs 2 Ö 40) Vänga Sn, vin-.mds hd вы:

Filkesboda.

S. 118 r. 7 stär: SD IlI, läs: SD 1V.

S. 125: Finden. Ett fno. sjönamn Flaönir ansättes nu ocksä

af Виши-Куш; NG 15: 314, bildat säsom det at' mig under

Flocken ponerade fsv. Floknir, hvilket ìifvenledes betyder ’flatsjön’.

S. 127:' Flarken (GS 1 O 34) Lugnäs sn, Vadsbo hd Vg.;

jfr sv. dial. наг]: ’gungßy 0. d.’ Rz, af пар-ь, 00k n0. Flak

kene, namn pů en älfutvidgning, afi'no. пабы, hvarom se Rygh

NG 15: 302. Om stammen se Finden ock med afseende pá bild

ningen Örken 0. s. v. _ __

S. 129: Flemmingen, Öfre 0. Nedre (GS 4 30) Oster

‘Ша sn, Ума hd Uppl.; 11113161- öfrigt obekant. Summa stam

ingär väl i Flämsjön (GS 1 O 35) Oglunda m. fl. шпаг, Valle Ш

V :Е'1ё‚шв1м1:.

133: Flügen. Ordet flug, ñàg om branta bärgväggar

förekommer, ser jag nu, äfven i den egentliga svenskan. Enl.

С. J. Ljungström Väne härad s. 3 nnvändes det nämligeni trak

ten af Hnnnebärg.

S. 136: Flären. En motsvarighet till detta sjönamn, fsv.

‘Flœdher (med radikalt r), ‘пуске föreiigga i Штамп (GS 3 Ö

29), namn pá en liten sjö i Dalarna.

S. 136: имен 1. Suder-man1. (karta) frän 1625 Skrifves

Fletensiö.

S. 137 r. 15 n.: läs: Lidan.

S. 138 r. 2: notsitïrnn 1 skall flyttas till r. 11.

S. 141: Fredagen. Jfr Fredagsbärg Geilelmrgs l., Fredags

holmen, -tomten Göteborgs l.

S. 141: Frillen. Sá skrifvet redan ä General Lnndkort

öfv. Vg. о. 1688. Sjönamnets fsv. form Frille ingâr *Y att dömma

af de kringstäende gärdnamnen frân Västbo — sììkerligen Миш i

(i fiskiœgarthœ dicta) frillœgarthe (SD 5:619 fr. 1346). Ett

fsv. ânamn Frilla uppträder i fsv. Frillostrom (SD 5: 467 fr.

1345). ‚

S. 144: Frykell. Jfr no. älfnamnet впивает Rygh Elven.

s. 59.
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S. 145 r. 8 n.: läs: Tyksmark.

S. 149: Frâen. Något äldre än Frennen 1786 är formen

гранит-ц Marelius Karta 1774.

S. 149: Fräjen. Med tanke på fno. älfnamnen Fre'tta ock

‘ЕЖ-1511 antager jag, att här ett fsv. ‘Ед-ездиш- föreligger. Bugge

Rygb Elven. s. 328 anser möjligt, att såväl Fré/ata, гиен som

Nysnen (fno. ‘Njòsn) häntyda till, att man af älfvens vatten

sökt få upplysning om gudarnas vilja. Frajen kunde tänkas

vara en motsvarighet härtill ä svensk botten : ett adj. ‘(шагает
(isl. шьет) betyger 'som kan åtspörjas'. l

Möjligen höra i aualogi härmed vissa vattendragsnamn med

betydelsen 'säg-a, mumla o. d.' (se Kvännnren, Sagan) uttydas i

analogt härmed såsom syftande på orakelsvar och ej tolkas som

uttryckande vattnets pol-lande eller sus.

S. 152: Fungen. Gårdnamnet Раввины har jag nu funnit

från 1.596 (Skr. ntg. af Kyrkohist. fören. IV. 1).

S. 159: Färgen 2. Detta namn uttalas af allmogen flu-“jen”,

alltså i öfverensstämmelsc med den af mig konstruerade fsv.

formen ‘Решив. Det bland de s. k. bildade vanliga ock our

spruugliga uttalet fär-*jan .användes dock numera stundom äfven

af allmogen.

S. 162: Föllíngen. Föllingsö kallas år 1287 ńlungxhedhe

(SD 2: 21), hvilken form är ett ytterligare stöd för den fran

1337 uppvisade sjönamnsformen flilunghe (dat).

S. 163 r. 6:_läs: För -› Frö. `

S. 164: Galmaren kallas hos Tuneld 111.1:14 (1831) for

Galmen. Formen på -aren finnes dock redan hos HERMELIN.

S. 170: Getryggen. ваш-ушел kallas enl. prof. E. LrDÉx

utloppet af Viaredssjön; Шуе" här dock troligen egentlig-en

höjdnamu.

S. 170: Giningen. Formen Giningen förekommer redan

i en karta från 1689‘; skriften är dock ganska otydlig. _- Еп

nära besläktat namn är Ginungaforsen Augerums sn Blek.

S. 170: Gisen, Gissen. швец 1 har jag under formen

Gijsen funnit å en karta öfver Hölebo hd från 1679.

Ett fsv. namn ‘(Нее 1. dyl. har säkerligen burits af den sjö.

som nu kallas Gisshults sjön (GS 2 О 37) N. Вошёл-3:1 sn, S.

1) Uppland 1.
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Vedbo hd, ш. tl. Smâl. Detta framgär nämligen af namnenäde

vid sjön belägna gârdarna Gissarp ook Gisshult.

Däremot bör Gisen 2 sannolikt skiljns frân G_isen 1. Den

tîìrre kallas à en Капа fr. 1689l för Giösen, den senare heter,

sàsom jag i det. föregäende nämnt, i fsv. Gisio.

S. 171: Gìsslaren skrifves Gisslan eller Gisslen à en karta

fr 16891.

S. 174: fsv. Glüm. En älfnamnsstam gläm mäste 10101

sìittas for dot vrml. älfnamnet Glomman Nyeds oek Väse sznar

Vrml., identiskt med I'no. (Маша, som lefver kvar i 110. 010101000’.

Pä grund at' sitt. s tyekas namnen ä de vid Glomman belägna

Glumshammar ock Glumseryd, äldre ìifven витает-уф snarast

ntgä t'rän ett Тег. ’Glämin hvilket möjligen har varit namn pá nä

gon numera fórsvnnncn, at' älfven bildad sjîì. 'l`ydliga spar af en

ganskanstor sädan kan man ännu skönja, ätminstone ä kartan

(GS 1 O 32); Älgàstjärn syncs vara cn lcmning af densamma.

Stammen Glám, som ingůr i isl. glámr m. 'mäne’, sv. glůmig

o. s. vul, har i äll'namnen sannolikt sin galnla betydelse ’glän

Запас’. Jfr Glan, Gllmmlngen 0. S. V. `

S. 176: Glim. Det bör пода. observcras, att sockennam

net (штанга icke, säsom man af framställningen under Glim

лип-вен kunde i'örledas att tro, âir direkt bildat af det en gäng

osammansatta namnet ä den sjö, som nu kallas Glimsjön, таи

at' ett пища), 1101110 ñ den frän sjön flytande an.

S. 179: Glysell. Beträtfande den at' mig ponerade utvcck

lingen 'Glypsbo —› ‘Glysbo kan jämfóras fsv. Glopsbodhir

(SD III) —› Glösbo Rängsjö sn Hals.

S. 187: Greten4 (001. пррёт) Vircstads sn, Allbo hd Smäl.;

ät'ven kallad Gretasjön; af för mig obekant härledning.

S. 187: Gromund. I Uppland 1: 411 gissar K. H. KARLS

зон, att ett sjönamn Gromund ingär i fsv. Gromnndhem 1316,

nu Gràmunkehöga. i Fundbo sn Uppl., vid Fundbosjön. Om

sà är, hör t'örsta leden tillsammans med det under Grou behand

lade vanliga nordiska vattendragsnamnet ею, ock senare leden

är mund- ’mynning’, som äfven tycks ingä. i Fjätmunn, no.

l) Uppland I. 2) Будь NG 3: 125 0. s. v.

s) Se närmnre Tamm Et. ordb.

4) Akcvnluppgift. 11111` ej lomnats.



8 пвъышгвт. шбщмк. XX. 3

Velmunden о. s. v.; Se ofvan Fjìitmnnn 06k jfr Glssmnnnen. Den

första leden i dylikn namn anser jag snarast böra betraktas

som äll'narnn.

Om gârdnamn pá -hem, som äro sammansatta med 336

нашп, se Вши-Инден, Bleken. I stället för Gromundhem hndc

man snarast väntat Gromundshem. Ош dylika gmnla samman

sättningar pâ -hem ook -tuna, som tyckas vara sammansattn

icke med genitiver, utan med namnets man», kommer jag an

tngligen att tala i :mnnt sammanhang.

S. 190: Grnnnen. Jfr fno. sjöuamnet пищат (Rygh

NG 15: 143).

S. 194: Gränkafveln. Ем vattendragsnamn, ihvilket fno.

kœtli n. ’katie' ingâr, anser Будь NG 14:64 каппа hilda fórsta

leden i fno. Ketlisey.

S. 194: Gräsken. Sá redan ä General Landkort öfv. Vg.

0. 1688.

S. 195: Gröell. Венца. sjö kallas ä General Landkort öfv.

Vg. о. 1688 Groren; jfr fno. älfnamnet Gróör, oln hvilkct se

under Groen. E. W. Olbers Geol. karta öfv. Götheborgs fog

deri (1864) har Grören. I alla händelser hör namnet jn till den

stam, som jag i art. velat finna i detsamma..

S. 196: Gufven. Jfr namnet ä den t. ex. i Lnxdnlnsaga

onlnämnda Guf(u)ú pai Island.

S. 197: Gullungen. Jfr Rygh Elven. s. 85.

S. 200: Gängen. Jf'r no. älfnnnmet Ganga Кущ] Elven.

s. 64.

S. 201: ’Gůrlńngem fsv. ‘вол-вышьет. Kanske fär man

konstatera ett dylikt sjönamn pá grund al'det SD 3: 236 t`ór öfrigt

obckallta gärdnamnet in gorlonghvm (1315). Л!‘ Gůrbarken 0. s. т.

S. 208 not. 3: läs: CXLII. . (Wien 1900).

S. 209: вытащен, 1101. 2. Min i denna kortfattade (vid

korrektnrlìisningen inskjutna) not uttalade äsikt hoppas jng vid

nnnat tillf`állc kunne. utförligare motivera.

S. 216: Henaren. De raden', som röra ty. hain  hvilka

till lîìljd uf nägon obegriplig blunder kommit att kvnrstâ gcnm"

alla korrekturen »- skola naturligtvis ntgů. т Jfr no. âìlfnam

net Heine, Rygh Elven. s. 97.
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S. 225: Holten. Möjligt är, att det hos HöJER f`órek0m

mande numnet Holten aldrig tïirekommit i det tulade spräket.
Redan ä General Lundkorlt öfv. Vg. o. 1688 kallus 53011101

Holsliunga Siön.

S. 225: Horjen. Jfr no. älfnumnet нона Rygh Elven.

s. 107.

S. 237: Ншш. Det no. ält'namnet Hunn foi-es nu uf Bugge

Rygh NG 15: 308 till got. Шприц 'längst'.

S. 252: Hällungen. Hellungen General Landkort öfv. Vg.

o. 1688.

S. 260: Namnen pâ. If- f'öreslâr prof. E. LIDÉN mera till

talande att föru till det дать: germunska ordet för ’idegrun'

îw- (isl. ir, flit. iwa. o. s. и).

S. 263: Immeln. Jfr no. 'zilfnamnet ’Ímil Будь Elven.

5. 117.

S. 270 not 2 r. 45: läs: 069319.

S. 271 r. 13: läs: ljúfr.

S. 272: Julan. Till ieu. V dheu i gr. 95'@ o. s. v. hör enl.

d'Arbois de Jubainville (liguriska?) ñodnamnet Dura,nu die Thur,

biilod till Rhen i Schweizl. Ã andra sidun erinras om fsv.

yulastrom (SD 5: 34 fr. 1341), nu Juletorps à, Tjureda sn Smâl.

S. 275: Juttern. Af formella skäl är naturligtvis endast

det andra alternativet Iutrs —› Iuôrs —› Jurs möjligt.

S. 277: Jägern. Det i dennu art. omtulade Hägerbo heter

âr 1347 hegrabo (SD 5: 681). Knuppast ingâr hár, som uf Luudgr.

X. 6: 115 antages, ett personnamn.

S. 286 r. 6 n. stâr: Värdinge, läs: Värdnäs; r. 25: hvnd

som завез om ty. hain utgär.

S. 298 r. 11: läs: ‘Fiœlle.

S. 294: Kummen. Kemarp skrifves är 1464 Kombatorp

(ВШИ 1: 264). Sjön synes ulltsâ hu hetut 'Kambezjl'r doek ukc.

1 ook gàrdnamnet Kam.

S. 299, inskjut: Klossljärn, se Kloten.

S. 305 r. 18: läs: ‘L1nnndhe.
 

1) Jfr Holder Altcelt. spruchscli. 1: 1378.

S3'. Iandsm. XX. 3. 2
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S. 308: Kratten. Detta namn hör säkerlìgen tillsammans

med sv. dial. кипе ’afskrap o. s.V v.’ (Rz s. 351)) ook ür sà

lunda ett at' de icke fà sjönamnen med nedsättande betydelse.

S. 347: Vid sâväl Lisman som Lisnan hör man âìfven тётка

pä möjligheten af en härledning u1' stammen i Тет. lise 'lngn`

(jfr mht. lise). Se i t'räga om betydelsen under Lygnern.

S. 350: Loftel'n. Se ytterligare afd. II mom. 2. där pä grund

at' ä.nsv. мишени ännn ett Гм‘. sjönamn ‘Lopter konstrueras.

S. 431: Noen. Jfr äfvcn Nodhaby SRP nr 1250 fr. 1377.

Битыми“ 1904. Кппш. Iloktryrkerint.
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II.

Öfversikt af sjönamnens bildnings

sätt.

Enär dels för en mängd af тётя. sjönamn frän fsv. tid be

varade former saknas, dels suffìxväxling —- hvarpâ exempel

nedan anföras - ofta inträtt, dels eck framför allt här an

fórda sjönamn härstamma frän vitt skilda tider, kan det natur

ligtvis icke blifva fl'äga om att lemna en i detaljer exakt redo

görelse fer sjönamnsskicket under fsv. tid eller öfver hufvud

taget nâgot visst skede af värt sprâks utveckling. Jag afser

endast att gifva en framställning i grefva drag1 af de bild

ningsprincipel', som i vârt land i allmänhet varit gällande pá

detta omräde eck dymedelst fylla ett eskrifvet blad i den nor

diska ordbildningslärans historia. Pä summa gäng tjänar еще]

lerlid denna undersökning ett annat syfte: tillsammans med de

fräu шаге tider hevarade gárdnamn, i hvilka sjönamn гида, bilda

nämligen de Шт uppträdande afledningarna, afljuds- eck omljuds

fermerna о. d. det viktigaste ook stundom enda material vi

аза för att каппа bestämma namnets ungefárliga älder (se

afd. V).

De etymelogier, pä hvilka nedanstäende framställning är

grnndad, ha i det föl'egâende framställts eck diskuterats. I det

töljande tages endast hänsyn till de relativt säkra fallen.

1) I {таза om närlnare motivering hänvisas till de särskilda artik

пила, hVlllKßS innehůll naturligtvis ej bär kan lämpligen refereras.

Se. шпат. ХХ. 2. 1
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А. Sjönamn, som ícke àro sammansatta med

appellativer för >>sjö», »tjärn», watten» o. d.

1. Ett mycket stort antal af till denna grupp hörande 536

пашп hafva uppstätt ниш förâindring eller añednìng af det

substantiviska eller adjektiviska grundordet. Jag bortser näm

ligen alldeles frän den i det stom fiertalet uppträdande bestämda

выпи-Шкет, om пушке!) se närmare uedan. Вёл-811116 uppmärk

samhet fórtj'ána dock de sjönamn, som sà till vida атм frân

sitt grundord, att de icke bibehâllit dettas genus (fem. l. петь).

utan antagit maskulint kön (se anmärkningarna om genus).

Där fsv. former saknats, har det nuvarandc нише: (akcen

ten) ook af sjönamncn bildade gárduzmm Шпиц: mig till ledning

vid bedömmandet at' huruvìda ett ваши bort Юте hit eller

till andra bildniugskategorier (2, 4).

а) Sjönamn af substantiv:

Afsätern Bjälken Brůten

Айва Björken (jämte 4)2 Busken

Agen Björn Bàloxen

Alen Björnklammen Bör

Alten Blâgäln Dabaken

Anden Bläkaren Degerlofven

Asbrunnen Bokaren Djupsnuggan

Asken Bolen :l Вырви

Aspen Bollen Drafven (‚Ш 4)

Axen Borken Drängen

BarSät-tern Box-ren Drögen (jfl' 2)

Baetfoten Bredrefven Вырви

Besslingenßjfrŕï)l Bremsen Eldmörjan

Bjuren Brocken _ Elen

1) Med hänvisningarna »jfr О» àsyftas, att namnet äfven kan tin

kns höra. till detta moment. Anledningen till dylik tvekan {ото i de

{Швед fall inscs vid en genomläsning af vederbörunde artikel.

2) Med hänvisningarna »jämte О» âsyftas, att nâgot eller nägra nf

de sà bokstafvemde namnen pů. grund af uttalsuppgifternas eller {шт

formernus vittnesbörd впитает höre till ett annat moment.
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Eneg'ren

Enehagen

Епеп

Fatburen

Femmen

Fenen

Fiolen

Flogen

Flon

Flugen

Fredagen

Furen (даже 4)

Fäturn

Запев

Garpen

весен (jt'r 4)

Gimmen

(Найден:

Glupen

Glytten

Gran

Grann

Gryten (jämte 4)

Gullringen

Gullvangen

Gängen

Gässlingen (Мг 8)

Halftron

Hjorten

Hofven

Holken (Мг 12)

Holmen

Helpen

Hornbeten

Hulpan

Hägern

Hälen

Hästestruten

Igelkotten

Igeln

Julen(?)

Järnlunden

Kalfven l

Kammen E

Kedjen

Kilen (jämte 4)

'Killingen

Kitteln

Klampen

Klefven

Kloten

Klysan

Kläggen

Knon

Knutsnabben

Kolpen (?)

Kringlan

Krůken

Kullen

Kvillen

Kvisseln

Kvistdroppen

Kyan

Kärfven

Käxlan

Lermon

Lien l

Likstammen

Limmen

Linden

Lusten

Längbogen

l) Med smnmansättningnr.

2) Jfr икс. 1 ock gàrdnumnet Kam. Fsv. gůrdnanlnet Kombatorp

(1464, se tillägget) viser dock bän pá ett ‘Канте.

Länghalmen

Länghalsen

Madkroken

Malen 1

Malmen

Mengen

Maren

Matbyttan

Maten

Meshatten

Mesormen

Miste1n(?)

Mjälldrängen

Mofdlljngen

Meren

Mysslingen (ПР 8)

Nadden (j fr 4)

Nasen

Njuren

Njurhulten

Noren (jämte 4)

пускам

Nückungen

Onsörjen

Oren

Orhammaren

Oxen

Oxögat

Packen

Pasken (?)

Platen

Plumpen

Potten

Pungen

Putten

Ramen
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Remmen Затеи Unden

Risten Strömmen Uren

Rumpen Supen Чарах-па.

Runken(?) Svalhanen Valen

Rusken Svan Vammen (.9)

Ryttaren зацвел (jämte 4) Vasen

Rönnìngen Taggen Vesan

Salen Tarmen Vevassen

Saxen (jìimîe 4) Tartaren Vifveln

Silfköparen Tickeln Viggan (0m af

Зим-{чаи Tiken vigge)

Skolen Tofven Viken

Skälen Token Virfveln

тактичен Torskbotten Vispolen

Smedbäljen Tostholmen Visten

Socken Toten Vristlulfven

Sommen Totten Välen

Sormen Tran Vállerm?)

Spaden Trehörningen Vänsterslàn

Sperren Trekanten ‘Лёд-реп:

Spiken Treskaten Àdran

Spjuten Trindeln (jfr 13) Ãmmen

Spraggen Tullan (jfr 4) Ändern

Spângen туч-9111 Älgen

Stjâlpen Tàngen 1 Älmten

Storkorgen Udden Диен (jämte 4)

Strupen Ufven Ämmern

Struten Ulfven Ören 1.

Jfr Kolbrännaren, Märrsprängaren (Se 2 b).

Af desse namn ha dock цунами, slaktaren ock Tartaren

snarast uppkommit ur шаге sammansättningar pâ. -sjô(n). Ellip

tiska äro säkert bildningarna Kvidden, Загнав ock Ãlen, hvilka

utlösts ur sammansättningar med sjö. För den sistnämuda sjön

är frân fsv. tid namnet Aalsie uppvisat. Fjättmunn, Gise

munnen, Glaäkern, Järnlunden böra v'ail ock snarast tolkas

som elliptiska bildningar at' sammansättningar med sjö (jfr t. ex.

fsv. Iœrnlundasyo).

1) Jämte namn med detta ord som зовите led.



XX.2 ` BILDNlNGssÄT'r: гит. хмт UTAN »5.16». 7

Det залпа nominativmärket r 'ár beval'at i Уйдет (: isl.

vçllr, dock osäkert) ock Ämmern (: fsv. ëmber). Ош motsva

rande fóreteelse hos ia-stammal'na se mom. 2.

Som en allmän anmärkning 0m de ofvan anförda samman

sättningm'na gäller, att de —— d'ár icke bevisande gärdnamn

tìnnas till hands — teoretiskt sett äfven kunna höl'a till mom. 4.

Sädana nnmn som t. ex. Blàgàln, Lànghalmen, Njurhulten

utgä möjligen frän af grundorden Тау. garber, паштет, hult

(holt) utvidgade n-stammar тазы-ре, ъацвьшше о. s. v.; men

det är hetydligt sannolikare, att de шиш sâsom öfriga här

upptagna sjönamn.

Vidare má uttryckligen framhàllas, att mànga af dessu

namn í`órts hit uteslutande af' den anledning, att de i nsv. ut

talats med ako. 1. Dà emellertìd dels akcentförskjutning äl'

rätt vanlig ock dels akcentuppgifterna ofta visat sig mindre pä

litliga ellel' sväfvande, bör äfven den möjligheten för mänga. af

dessa lemnas öppen, att de val'it bildningar pâ. -e eller

Om bìldningar, som ha maskulin slutartikel, ehuru grund

ordet är fem. eller neutr., se C 3.

b) Маши at' adjektîv (oc-k adva'irb):

Añängen Flaten (jämte 4) Illern 2

Antvarden Floden капам?)

Blanken Flâren Kymmen

Blekenil :Blixtorpl Fläten (jfr 4) Källen

man (jfr 4) Fallen : fsv.Fuls Kömœ)

B01men(?) boda3 Körn

Bottenlösen Fangen Lillen

Brůen Gallen Ljusen

Bůfven Gla Lottern

Balen (Паев Lyren

Drögen (jfr 1) Glan Längen (fsv.Lan

Dunkern G1ien(?) ger)

Eklängen 0. S. v.2 вып-Шеи Magern

Envetten Beten Mjörn (fsv. Mior)

Fjärsten Hänsvalen Möckeln

1) Jfr däremot Bleken 1 :Blekhem (se mom. 4 Ь).

2) Jfr fsv. gârdnamnet i Ekelang.

3) Jfr därcmot Fyllen under mom. 5.
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Mörken ?1 Skärdrygen `Уезды-п

Nimmern Ой‘ 2) вишен, fsv. 'Skœr- Vidöstern

Nären : Närsbo langer (SeI Sliìir- Vimmern

(jämte Al.) len) Viren : Vix-sbo,

Nästen Striern ‘Нищим: m. ш.

Nömmen Strängen Vren (‘Ух-вант‘:

Backen Svarten (дате 4) vrida)

Rummen2 Treen Yttern

Rance) 'rvären Ане)

Skiren :Skirshu1t, Vammeln : Т“. Örgaggen (: 'ga

Skirsnäs (jämte 4) Vamolsa gher:n0. gag?).

Hit höra ook ätskilliga af de under mom. 11 ock 12 behandlade

sjönamnen med g ock k som karakteristiska konsonanter, näm

Идеи de som utan afledning bildats af шнеки? pá -(x)g eller (x)k.

Nominativmärket -r har bevarats i Dofvern, Flůrens, ешь

nem, Illern, Mjörn(?), Sottern, Striern, Vimmern. Intressant

nog förekommer det sälnnda nästan uteslutande i namn, som

innehälla utdöda eller utdöende adjektiv, hvilkas betydelse tidigt

nog forbleknat. I Lottern, Magern ock Vedern hör r säkert,i

Dunkern högst sannolikt till grundordets stam.

Om sammansättningarna, t. ex. Наши/шеи, skärdrygen,

gäller hvad som sagts under a. зашит uppmärksamhet för

tjìina de synnerligen ‘антика, här ej uppräknade bildpingnrna

pä. 1ângen4. Säkert hit höra t. ех. Eklângen (: fsv. in внешне).

Strâlângen : stralanxsœter, ей bör oek pá grund af gârdnam

nen Añängsbärg, Ailängshult möjligen Aflângen fóras hit. Dock

är s i dessa вида former icke Мюон bevisande: det kan myeket

väl vara ett minne af en genitiv pá -is (jfr 'Raklangir : Bak

langis terp).

c) I detta sammanhang erinras äfven om идёт sjönamn.

som kunna tyckas vara utan aflednìng direkt bildade at" víirbal

stammar : nsv. Brinnen Ой‘ mom. 2 ock 4 nedan), Meten, Bällen,

венец, Trasken. Af dessa har dock tydligen Meten nppkom

mit genom ellìps at' Metsjön. Bällen 00k Rölen äro i etymo

l) Jfr Morketorp (so mom. 4).

2) Jfr Rymmen under mom. 5.

в) Kanske liar detta nnmn fâtt sìtt r {гав namnet à den bredvid

идише sjön Furen.

4) De anföras under art. Längen.
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logiskt afseende ganska dunkla, ook icke bällel' pá Brinnen

kan mycket byggns, dâ jag endast känner denne. form frän GRAU

ook пышет sälunda är mig obekant.

2. En i Гну. sâväl som i fno. mycket тип: ailednings

ändelse i sjönamn har varit ir, ul'nord. ian. Namn med 0m

ljud i stamstafvelsen växla med sädana utan omljnd, bvarom

mera nedan. I nsv. uppträda de under далека skiftande former.

Ãtskilliga ändas i nsv. pä ern, ännn Нега ha antagit ändel

sen aren. Men dessntom finnas mänga ia-stammar, som fór

lorat nominativmärket -r ook i nsv. sälunda sluta pä en. Där

icke Тёщ. formel' ai' dessu eller med dem snmmansatta gärdnamn

foreligga szìsom Brœngir : Brœngisesa, äl'o душка ieke lätta att

npptäcka, эй mycket mindre som an- ook iafsufñxen ofte. upp

träda med alldeles summa funktion. Uttal med akc. 2 i för

ening med ett nsv. gärdnamn, hvars första, s_jönamnet тещ

lande led ändas pä -s, fâr doek betraktas som ett ganska säkert

kriterium pá befintligbeten nf ett Тег. sjönamn pà -ir. Ett sädant

är t. ex. nsv. Tämmen (med ako. 2 :Tämshu1t). Värdet af

душка slutsatser pá grund af uttalet lörminskas emellertid дёг

igenom, att bevislìgen i en mängd fall akcentfórskjutning ook

akcentväxling ägt rum. Doek anser jag mig bär ocksä böra

upptaga namn pá -ern, som uttalas med akc. 2, äfven om inga.

gärdnnmn af ofvan angifna natur iinnas uppvisade: i de Нанта

fall toi-de de vara ljudlagsenligt utveeklade ur Еву. sjönamn

pä -ir.

Fsv. sjönnmn pá -ir kunne. вшивая. i nsv. ändas pâ -ern,

-aren ook ~en. Stundom ha dessntom sädana ntvidgats med

den myeket vanliga nfiedningsändelsen -ing, säsom fsv.‘Hvinir,

пи Vinningen.

a) H'ár uppräknas nu först de bildningar, som i fsv. tid

bevisligen ändats pá -irl eller för bvilka jag pá grund af bvad

ofvan ваше anser mig med relativt stor visshet kunne. ansätta

этапа fsv. former:

fsv. ‘Вятки-(Р) : nsv. Bjärkesfall; 11u Bjärken (икс. 2; se

d. о. 2)

1) De pů -nir (eck maren) anföras under mom. З, súvidn icke n

redan tillhör grundordet sásom i Lyg'hnír.
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fsv. ‘Bringir : ä.nsv. Bringsma1 ‹— fsv. ‘впавшим nu Brin

gen (akC. 2)

fsv. Brœngir : fsv. Brœngisasa; nu Brängen (икс. 2)

fsv. ’Bœllir : fsv. Bœllisnœs; nu Bällen (akc. 1, alltsä akcent

forskjutning)

fsv. ‘Ваш-1:11‘, nu Вёл-каш 1. Bärkaren

fsv. 'Benin nu Bönern (яке. m. ш.

fsv. 'Duwir : fsv. Duwirstorp; nu Dofvern (akc. 1. alltsä akeent

iörskjutning)

fsv. ‘павиан-(Р), nu Dättern (ako. 2)

[fsv. ‘Ekir s. 101 bör ändrus till шип»; se d. 0.]

fsv. 'Eldhir : nsv. Ellarebo; nu внеш (ake. 2)

fsv. ‘Emir : nsv. Embricke; nu Eminem (akc. 2)

fsv. Fyghpir, se nedun mom. 20

fsv. ‘Завин- : fsv. Gauesrum, Gawrsrwm; nu Gagern (ako. 2)

fsv. ‘завили, nu Gegnern (ako. 2; jfr mom. 3 a)

fsv. 'Gnatlir l. ваше : Gnöttlerum; nu Спасает (jfr mom-4)

fsv. ‘Hvinir : ä.nsv. Hvinìsrum; nu Vinningen (genom suffix

växling; se äfven Vinen)

fsv. ‘Hyllir : nsv. Hyllesbol; nu Hyllen (ako. 2)

fsv. нет 1. Hevrir : fsv. Hevirsby, Hevrisby m. m.; nu Höf

чаги (ako. 2)

fsv. ’111ir, nu Illern (akc. 2)'2

[nsv. Jogern, Jä.fvern, se de särskildu artiklarna]

fsv. ‘Штанги-а‘) : nsv. Kväggeshyttan; nu Kväggen (ako. 1)

fsv. `Kylir(?) : nsv. Kylshorfva.; пи Kyllen (ako. 2)

nsv. Kärfven (ako. 2) : Kärfsnäs

fsv. ’Loptìr, nu Loftern (ako. 2)3

fsv. Lyghnir, nu Lygnern, Lögnern (ako. 2); summa fsv. form

har äfven nsv. Lyg-nen (яке. 2) haft : fsv. Lygnis asa

fsv. ’Lœghir : fsv. Lœghernœs (шт-Юг ej шагаете-Р); nu Lä

gern (яке. 2) ш. щ.

1) Här anförda former ha i tydlighetens intresse normaliseruts.

2) Se Iller!! 1. Jfr lllel'n 2 (med akc. 1). Dessa bàda паша

synas förhůlla sig till hvarandra som Emmern till Ãmmern.

з) Fsv. 'Loptir har sannolikt äfven тат: unmnet pñ Stensjon

(GS 1 Ö 39) Ryssby sn, Sunnerbo hd Smâl. Vid sjön ligger gärden

Loftersnás, som ůr 1609 skrefs штанине (enl. Hyltén-Cuvsllìus ‘Чёт.

о. vird. 1: 93). Man kunde härvid тётка, m den i förbindelse med

Stensjön stůende Ryssbysjön i äldre tid heist Varen.
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fsv.

fsv.

(ВЧ.

DSV.

fsv.

DSV.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

fsv.

‘Mesir (VGL mese, obl. kas); nu Mäsen (ako. 2) jämte Минет

'Mukrif l. ‘Mykrir : Mukrisbother (se Möckeln)

Maelir, nu Mälaren

Nimmern, med akc. 2 о. 1, jämte Nimmaren

’Nödhir(?) : Контур, jfl' ì näl'heten Noby <- fsv. Подпа

by <- ’Nodhoby : älfnamnet ’Nôdh[a]; nu Noen (akc. 1)

. 'Nyir : Кузница; nu Nyen (ake. 2)

Ищет, akc. 2, jämte Näjen (se dessa art.)

‘пеней: : fsv. Nœeisthorp; пи Näsnaren (se d. о. 2)

. ‘пищалей- : t'sv. Raklangis terp (nu Rakstorp); nu Rak

làngen

'Rimir l. 'Bemir : nsv. Remmesnäs; yngre Remmen, nu

utdött sjönamn

. ‘Rinkir l. ‘Rœnkir : fsv. Rinkishede (se under швец)

. 'Runnir : Runnersrum (Se under Rummen)

. ‘Snytir : Snytsbo <- 'Snytisbodha; nu Snyten (ako. 2)

. ’Seendir : nsv. заменишь; nu Sännen (akc. 2)

. ’Thrœhyrnir : fsv. Trœhßrnisholm (se Trehörningen 7)

. ‘тщетн- : fsv. Trœttieboda., nsv. Trättsbo; ‘nu Trätten

(akc. 2)

Tipir

‘Tridhir : fsv. _Tridhishu1t, nu Trishult; nu utdött sjönamn

‘теши- (1. ‘Thœmir P) : `nsv. Tämehult; nu Tämmen

(аки 2)

’Terir : nsv. Törestorp, Törsbo; nn Törn

‘Valir : fsv. Valisnœs (jämte 'Vaelinger : Veelingsnœs; nu

Ушел; SC d. 0. 1)

. 'Vidhir (jfr fsv. Vidhisrum 00k таща Beeke)

. 'Vikir :

. Vœnir, nn ‘Шпаги (ako. 2, jämte 1)

fsv. Vikir, Viker; nu Vikern (akc. 1)

‘шп- (se Шеи)

. ‘пш- (se Ulfven)

‘Yxnir, nu Yxnern l. Yxern (яке. 2)

Ekir : Eckersholm

'IEImir : fsv. Elmesrum, nsv. Älmarsrum; nu Андах-ед

'И(1)1г(?) : nsv. Öjerslycke; nu Öjen (яке. 1; sälunda skulle

11311- akcentfól'skjutning ha бы rum)

‘(611111- '

. Qrir (Se ören).
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Grnndordcn i dessa bildningar äl'o i allmänhet Sllbstantiv

eller акцент". `

Till det förra slaget [Юга —— för att таща de frñn denna

synpunkt säkraste — t. ex. fsv. 'Bringir, ‘Ваш-шт, ’Ekìr,

’Emír, 'Mœ1ir, ‘Навык, 'Sœndir, Trœhyrnir, 'Vikír, ‘Yxnir,

‘Фанг, чаш. Jt'l' de fnol'ska sjönanmen ’Aspin ’E1ptir, ‘Рук-ах,

‘Ьоуйг, ‘Syrmir, ‘Фунт, tjordnamnen 'Eyrir, ‘тунца, ‘Leirin

I allmänhet kan naturligtvis ett älfnainn utgöra den förmed

lande länkenl; men mycket ofta tol-de detta ej vara falletf.

Пенза sjönamn äro sälunda till sitt bildniugssätt n'ármast att

j'ámfóra med sâdana substantiv som isl. heuer ’klipphälzf : got.

напав ’klìppa’, руши- ’törnbuske' : рощ ’törntagg’ о. s. ‘23

Sufñxct -ia utöfvar här sin vanliga funktion att uttrycka till

hörighet, ock densamma hul' det, dä det nppträder i sjönamn.

Sá betyda 'Aspin ‘Ваш-Шт, ‘Ekir вши-аз: ’sjö försedd med l. om

gifven af аврал‘, björkar, ekar' (Мг dock П В), ‘Emir ’med dim

mor uppt'ylld’. 'B1-ingu, Mœlir, ‘Башни, 'am syfta pá vatten

drag, hvilkas впивает äl'o bärgiga, sandiga, stenìga о. s. v.

'Nœsir utmärker, att sjön äger nägot mera framträdande näs

eller är rik pá душил. 'Yxnir (: охе)11аг väl afseende pá nâgot

páfallande i formen о. s. v.

Af utomnordiska sjönamn böm med at'seende pá шатаю

jämfîìras de grekiska pá -ía sásom ‘Атом щит i Megaris :

мифу ’isfâgeV (jfl' fsv. ‘дарит, nu Ани-ел ’svansjön’) о. a.

anf`órda af Fick Веги. Beitr. 22: 73 f., jfr äfven t. ex. gr. Mino;

’mänbäcken' i Elis, omtalad af Roschex' Stud. z. gr. mythol. 4:3.

Säkerligen ha âifven ätskilliga nf de nordiskn sjönamnen pá

-ia (-ir) ursprungligen haft adjektivisk karakter liksom gr.

‘Антиб: (Муж). Dessa adjektiv pä -ia (-ir) ha sedan шт

upphof till att ett särskilt sjönamssuffix -ia (-ir) uppstâtt.

Nnmera har det ванна ia-sufñxets nppgift öfvcrtagits at'

sammansättningm'. Liksom isl. heuir motsvaras at' из". klipp

1) Se t. ex. Flügen, Skñlen ('Skœllir: ‘звена, där dock типы

sjönamnet synes vara det primäru). Jfr fno. Веги‘ : Bera., Syrmir :

Syrma. о. в. v.

2) Jag kan выпада icke dela den uppfattning, som stundnm kom

mer till synes lios Будь NG, att alla sjönnmn pâ -ir ytterst hn sin

grund i älfnamn. `

3) Se Hellqu. Ark. Т: 24 f.
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hâla., pyrnir af nsv. törnbuske, sä ŕinnas vid sidan af de nämnda

sjönamnsbildningarna sammansättningar säsom Asp, Björk, Ek,

Пат, Sand- 00k Stensjön.

Särskild uppmärksamhet Гатчина nägra namn, hvilkas stam

тай/еще företer oomljudd Vokal sâsom ‘ваш-шт, Mœlir, fno.

‘Анри — andra mera os'ákra att t'örtiga. Det är mycket möj

ligt, att dessa namn i allmänhet uppkommit efter den tid, dä

i-omljudet värkade, d. v. s. äro (темами) unga nybildningar,

säsom säkerligen oeksä är fallet med icke fà isl. egennamn,

вёл-вып af mytisk karakter, som omtalas af Hellqu. Ark. 7: 24 f.

ock däri samma företeelse tr'áder oss till mötes. Dock hör man

äfven räkna. med den möjligheten, att fränvaron afomljud beror

pá att i шаге tid en a-vokal {Шефы ¿a-suftixet ook вшивая

har en grund liknande den, hvilken för isl. namnbildningar an

tages af Slnvnnsl.

Af тщету o. d. äro bl. a. atledda: ‘Bœ11ir, ‘Вити,

’Gaghnir, ‘отеки, ‘Illir, ‘Будний, ‘ЪёзШг, ’Mukrir, ‘Пуп-(Ю,

‘Thrœ15tir(?), ‘Vidhir; jfr det t'no. sjönamnet ’Liang som snarast

hör till adj. ljóss ock icke till sbst. ljós n. (шике: for öfrigt

själft egentligen är neutrum till nämnda adj.) Пенза bildnin

gar erinra närmast om sädana ord som isl. ander ’ände’ : pref.

and, víöer ’haf’ : viör ’vid’.

Omljud saknas i ‘завили (se ofvan).

En t'râga är, om man här äfven har att anteekna nägra

devärbativa bildningar. Häremot talar emellertid redan a priori

den omständigheten, att i de nordiska. spräken för öfrigt sůdana

äro uppvisade uteslutande frân den isländska skaldepoesienf’.

Bland de ofvan uppräknade namnen finnes icke häller nâgot,

som päkallar en аут; härledning. Еву. ‘Thrœttir hör väl icke

närmast till vb. ‘птица, utan till ett adj. ‘thrœtter (jfr fsv.

enthrœtter ’envis o. df) eller' sbst. thrœt(t)a.; se härom närmare

under Trätten. спасает ìnnehäller nog en värbalstam, men

nâgot värb gnöttla har icke uppvisats, ock i alla händelser är

det mycket osäkert, om namnet ursprungligen чаш; en ¿zr-stam;

1) Ber. über die verh. d. k. sächs. ges. d. wisscnsch. zu Leipzig,

PML-hist. cl., 46: 129 f.; sc äfvcn Hellqu. Ark. 7: 22 f.

2) Ex. hos Schlüter Die mit dem suffixe ja. gebildeten deutschen

nomina s. 76, Falk PBB 14: 30; jfr Hellqu. Ark. 7: 25.
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jfl' gârdnamnet Gnöttlerum. Däremot synes Kvaggen höra llit,

dock kan bär en alledning af ett älfnamn fereligga. Еву. 'Vœxìr,

nu Växaren, är bildat af fsv. älfnamnet Чиха, hvilket 55511151

ett devärbativ.

Ь) Till dessa bildningal pá -ir sluter sig nu ett stort anta]

sjönamn pâ. -arenk De bebandlas i detta sammanbang, därför

att de flästa af dem säkerligen utgä frän шаге fermer p5. ir.

Andra synas vara utvidgade af шаге namnformer, som tillhört

an- eller ian-stammernas led. Innan vi emellertid närmare

шашка deras ursprung, terde det vara lämpligt att uppräkna

dem. De äl'e:

Agaren Gisslaren [Märrsprängaren]

Agnaren (j fr 3 Ь?) (: Gisslartorp) Мазках-ел

Agnarn (?) Gömmaren Nimmaren jämte

Akaren Hallaren Nimmern

Björkaren (: fsv. Папы-во) Nätaren,

Bullaren Henaren ä.nsv. Оса:

Byngaren (jfr 3) Hullaren 1%'.emnaren2

Bärkaren (jämte Hällaren Renaren
Bär-kern) ‘iIlaren Biekaren

вбиты-(ем: (j'ámte Inneren Rägnaren (jfr 3 Ь?)

Bönern) Наги Salvaren

Dagaren Jälmaren (älst Snesaren

Ekeren fsv. Танце) Snivaren

‘Ellaren (дате Jämtaren Solaren

Ellern : Ellarebo) Kogaren Stockaren

Emmar( e)n (j'zim- [Kolbrännaren] Strömaren

te Emmern) Kopparen Stöparen

Enaren Laggaren Svartvaren

Fjälaren Lommaren Svinnaren

Färgaren Lommaren Tenaren

Följaren (fsv. Myssjaren (fsv. Tisaren

Fyli) 'Mysi?) Täftaren

Galmaren Märsaren Täljaren

Getaren Mä1aren(fsv.Meelir) Vagnaren (jfr 3 ll?)

l) De pá шатен behnndlas under mem. 3 b, sàvida ej nnledning

Напев för det antngnndet, att. n tillllör grundordet sllsorn i Agnaren,

пав-пятен, Vagnaren.

2) Jfr dock mem. 3 l).
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Viggaren Yngaren (fev. 'Yngi1) Älteren (fno.

Vůngaren Yxtaren 'E1ptir)

Växaren Штамп Ängaren.

Jfr Бутсы-ед, вщ‘кдраюц, slakmren (se mom. 1 а).

Bland dessa namn iinnas видав: ett par, som bevisligen utgâ

frän en lsv. form pâ -ir, nämligen мыт-ед, fsv. Цанг, ook

Анны-ел (z fsv. Elmesrum). J fr bland namn pá -naren (under 3 b)

Tämnaren <- fsv. Tempnir (in tempne). En särskild ställning

ìntagex' Näsnaren 2, som i Гну. tid kan ha капаю Nœsir; jfl'

{эк Nœsisporp. Samma utveckling som Mälaren kunua nu

mäuga andra namn pä. -aren ha genomgàtt, alltsä t. ех. ’Aghír,

‘Шаг, ‘шиши, ‘Getír, ‘тешит, ‘Vangir, nu Agaren, Ekaren,

ванны-ед, Getaren, Vángaren ock mänga andra. Men nägon

visshet kan i detta fall i allmänhet icke vinnas. Ett затакт

varnande exempel är дыши-ел, äldre fsv. Ialmans (gen). Pâ

samma авт kan шиш-идиш det analogt bildade ook likbety

давай Galmaren utgâ frän ett ‘ваше.

Afven i Norge är en motsvaraude öfvergäng af sjöuamns

sufiìxet -ir icke ovanlig. Sá antager t. ех. Rygh NG IV. 2: 230,

att sjön Налетел i шаге на hetat Hylir.

Vi ha nu närmast Тёщ: oss vid sâdana bildningar pá a.ren,

Тау. -ir, hvilkas stamstafvelse icke uppvisar omljud (säsom Duwir,

Шизик), sâdana där omljudet icke framträder (säsom ‘Шт-‚Байту

еПег sädana (Шт redan grundordet har отпад eller kan tänkas

ha haft sädant (säsom ‘Nœsir). Jfr de under a behandlade 'Baer

kir, ‘(завыш— o. a. Om emellertid namn pá -aren kunde upp

visas, däx- stamvokalen oomtvisteligen företedde i-omljud, hade

man naturligtvis ännu större anledning att för dem uppkon

struera fsv. former pá -ir. Men intet af de наши, som 11311

kunna ifrägakomma, är användbart för detta ändamàl. Älteren

utgâr visserlìgen utan tvifvel fràu ett fsv. 'E1ptir(= fno. 'Elp

tir, nu ßrteren), meu omljudet kan här tillhöra grundordet;

jfr isl. Qlptr jäm te Qlpt, alpt. папы-ед kan härledas frán säväl

häll som hall. Штамп behöfver {оке utgä frän fsv. выпьет :

till grund för namnet kan med lika stort fog läggas aiiljuds

formen sv. dial. älm, mlt. elm o. s. v., ook man är i фата

värket ganskaJ benägen att v'álja detta alternativ, dâ man erinrar

sig de i sà fall fullt analoga fno. 'Aspir, fsv. 'Bœrker (: stam
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men berk- i тётку. Fsv. ’Enir bevisar intet; fno. ’Fyrir (: fura.;

se Fui-cn) stär däremot pá andra sidan.

Ofriga omljudsformer tillhöra sannolikt ursprungligen icke

дыша klass: Följaren har i .t_`sv. hetat Fyli, gen. Руна, den

kallas âr 1369 Litle Fylje. At'ven Myssjaren synes vara ut

vidgad af en gammal ian-stam ’Mysiz jl'r (этап, Ganan, Iljan

m. ti. гиды-ел är etymologiskt mycket (Пишем. Rägnaren

har möjligen i fsv. tid hetat Rœghin (jt'r Reghinsmyre).

Förutom Följaren оси Myssjnren (det senare пашнею ирр

konstruerade t'sv. form kan dock naturligtvis icke enses зажег)

har Yngaren ursprungligen tillhört en belt annan bildningskate

gori. Pd grund af Гну. Yngiisdal, Ingelsdal har man för detta

namn att ansätta ett t'sv. ‘Yngil l. ‘Ingil (se mom. 13). Tisaren

har sannolikt utbildats af ett 'Tisjön, 'Tisen.

Men Нищая dä. inge bìldningar, som kunna anses bafva. ett

ursprungligt suffix are?

Som svar â donna {гада mä först framllällas, att de enda {эк

sjönamn pá -are, som даёт lyc-kats finna, äro дыши-ед, som :tr

1497 skrifves Iœlmaren, men ännu ůr 1410 icke erhällit denne

ändelse, samt Mälaren, som t'örst 1491 uppvisar en form p5 ar,

under det att den gamla ändelsen pá ir, -er törst pá 1500—

talet alldeles undanträngdes. I indetdera fallet är emellertid

suftixet a.r(e) ursprungligt. För öt'rigt omnämner ‘рад, att spâr

at' semina atledning ät'ven uppträder i fsv. Ha11ars¢(1404_):

Hallaren samt möjligen i тал-513061151 (1334), hvarom under

буи—он. Man чаша!‘ sig emellertid snarare папы-аи, eiarabodna;

jt'r Ellarebo : Ellern. Ett annlogt fall t'oreligger i Gunnar

skog : Gunnern. Sannolikt böra s-formerna törklaras som be

roende pá kompromiss mellan шаге ‘нелишне, тдщпаьоаьв

ock sjönamnen Нацмен, Eieren, af ‘наци, 'ein-_ Med af

seende p5 r i Fersta leden а? gärdnamnen kunne jämtöras:

fsv. Duwirstorp : ’Duwir (Se Dofvern)

nsv. Eckersholrn : Гм‘. Jeun»

nsv. Gawrsrum (_jìimte äldre (Зацепит) : Gegern

lsv. Hevirsbßle, ПЗУ. Höfversby : Höfvern

fsv. Meelirseker : Мюнхен

1) Emellertid kan пашней äfven ställas till Jälmaren; se under

art. Шатен.
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Bunnersrum : ’Bunnir

Vidhersrum (дате Vidhis) : ’Vidhir Se Vian).

Vidare erinrns 0m nsv. Darsbo, :11.-nsv. Darsboda. : Dagaren.

Darsboda. föl'lilarar jag ul' ett ’Daghirsbodha, äldre ‘131131113

bodha (se närmare Bagni-en). Hit hör äfven nsv. Enarstorp,

Enstorp ‹— ‘Еп1(1-)3рогр : Enaren, fsv. ’Enir. Se ocksä s. 8 n. 3.

Om denna {Шиш-1115 af formen напиши är riktig, sä utgör

äfven detta namn en installs mot antagandet af ett ursprungligt

sjönamnssuffix are. Häremot talar Затеи, att i de nordiska

sprákens älsta. skeden denna afledning varit myeket litet sp1-idd:

i den poetiska Eddan förekommer ännu intet säkert exempelpâ

detta slags bildningarl. Jag anser del: alltsä högst osannolikt,

att i fórlitterär tid nägot sjönamnssuffix -are existerat. 13311‘

emot är det möjligt, att sedermerà, dä en шкива sjönamn pá

-ir antngit ändelsen -are(n), denne. använts vid danandet afnya

sjönamn. Hvad anledningen kan ha. varit till denna suffix

växling -ir —› -а.1-е‚ är icke fullt klart. Sannolikt stär den doek

p5. ett eller annat sätt 1 sammanhang med det i fsv. ock fisl.

försiggäende utbytet af nomina agentis pů -ir (t. ex. myröir :

morö) mot sädana pá -are. Om värkligen y.-fs\'.Iœ1maren

skulle bero pâ anslutning af i«i.-l"sv. Iœlme till fsv. mar (se

Maren), kunde man ju tänka sig, att frän detta sjönamn en nt'

ledning -aren utlöst sig, som sedermera vunnit utbredning n'ár

mast i Ilíälarprovinsernas sjönamn. I detta sammanhang mä

äfven nämnas, att det, dâ namnet förekommer 1 3. k. e-màl, 311

svärt eller med till buds stâende resurser omöjligt att afgöra,

om den i allmogens uttal förekommande fermen “13:11- frän ett

namn рй ir(n), -er(n) eller frân -are(n). Jfr v'áxelformerna

Bärkern т Bärkaren, Bönern ~ Bönnar(e)n, Ellern м ‘E11aren,

Emmern ~ Emmaren, Nimmern ~ Nimmaren samt Belen ~

Bolaren, Selen ~ Solaren (se särskilt Solaren). I visse. fall tyeks

formen pá -aren hnfvudsaklìgen uppträda bland den yngre gene

rationen; se särskilt Вил-кета ock Bönern. Den 311- Säkßl'iigell

mängen gäng att betrakta. som en hypersveeism ock har stun

dom utgätt frän kartograferna. ‘

Отцам-(101 1 de etymologiskt шага папшеп pä -aren är

substantiviskt; jfl' t. ех. Björkaren, Вёл-киви, Dagaren, Eke.

1) Jfr Falk РВВ 14: 37.
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ren, Enaren, бегами, Hallaren, Наши-ед, Stockaren, 71533

ren, Vàngaren, Älmaren, Ältaren: Af ett adjektiv äro väl ät

minstone Svinnaren ock Анды-аи afledda (direkt eller indirekt

genom älfnamn); jfr äfven Salvini-en. En вёл-вши ställning in

taga emellertid Kolbrännaren ook Märrsprängaren. Det förra

пашней växlar med KoIbränningen, ock man vet ej вант,

hvilkeu form som äi' älst. Det senate 311- en skämtsam ock till

Íällig авансы; bildning af värbet аршина, snarast uppkom

men депеш ellips af Märrsprängbacken. Namnen Byttaren,

Bilfköparen ock такты-ед höra папы-1151113 till mom. 1 a. dä

afledningen här uppträder redan i финта gi'undordet.

För öfrigt mâste man räkna med den möjligheten, atti

vissa fall ванна, nu utdöda älfnamn ligga till grund. Ett анкет!
sädant fall ёж Växaren, fslv. ‘Ушки, af Тат. ‘zilfnamnet Vaxa‘.

Svinnaren kan vara айвы at' ett älfnamn, som motsvarar fno.

’Svinna. För ett dylikt antagande talar i sin män betydelsen

’den hastiga’ (jfr 3 b). Enaren innehäller kanske ett älfnamn

af samma art som fno. 'Eìna; i {шва oni Lanaren erinras om

foi'snamnet Lanefors. Analoga. fall anföras under mom. а ock 3.

3. Till desse. bildningar pá ~ir sluta sig namnen pá -nir,

maren, hvilka grupper emellertid lämpligast behandlas hvai' for sig.

a) fsv. ‘Будний-(Р), 1111 Byngaren

fsv. ‘Flôknir : fsv. Floknisrum; nu Flocken

fsv. ‘шиши- : fSv. Multhnö; 11u Multen

fsv. ‘Воюй-(Ю, nu Rottnen 1 (se подан)

fsv. Tempnir, nu Tämnaren

fsv. 'lEmpnir : Empnisholm.

‘(давний ock 'Yxnir ha däremot sannolikt sitt n frän själfvn

grundordet.

Pä samma sätt bildade äro de fno. fjordnamnen Emir,

FjQlnir, Sygnir, Tysnir(?), ‘Гейши-2, fno. sjönamnet Рыбий,

soin ansättes af Bugge-Rygh NG 15: 314, vidare isl. Valglaumnir

(Grimnismál), enligt Bugge Non'. Пи‘. s. 79 шиши pá den â,

som strömmar kring шиши, ock det i Gylfaginnìng fórekom

mande mytiska sjönamnet Àmsvartnir.

1) Fno. ‘Таки bru, se NGL 2: 491.

2) Будь Stud. s. 80. Här är det dock môjlig-t, att i vissa fall n

tillbört grundordet.
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b) nsv. Björknaren Ljusnaren Rönnaren(?)

Eknaren Malsnaren Snesnßren

Kolsnaren Màsnaren Tämnaren

Kvännaren Näsnaren Valnaren

Lanaren(?) Remnaren fr Vit-maren.

Lixnaren dock 2 b)

I Agnaren, Bägnnren 00k Vagnaren har Sannolikt n kom

mit frân själfva grundordet.

Af dessa наши har som nämnt тащим—ед sin motsvarighet

i fsv. Tempnir ock панды-ел i fsv. ’Nœs(n)ir. Malsnaren 2 synes

vara en ntbildning af ett шалаши, Malsen i anslutning 611715

naren, Магн s tillhör stammen; ook Lixnaren kan pá summa

её.“ ha uppkommit nr ett 'Leksjön, ‘Lexen (= Lexon i Da

larna). Jfr тазы-ел : ‘Tisjön, ‘Tisen (s. 16). копны-ел har

sannolikt erhâllit sin afledning _ i alla händelser sitt s _ frân

Tisnaren, hvars s likaledcs är radikalt. Af de öfriga är särskilt

Lanaren etymologiskt oklart. I det följande fästa vi oss alltsä

icke vid dem at' de bär auförda namnen, som sannolikt ej utgâ

frân Гну. bildningar pâ. -m'r.

Hur har nu i de öfriga _ de under a omnìîmnda шьет};

nade _ denna atledningsändelse uppkommit?

En капа till densamma är tydligtvis att söka i gamla älf

namn pá -n1. Забава äro Гм‘. Dumn, сипи”, nsv. ‘Таити (se

Varen). Ett älfnamn ’Visn är sannolikt grnndordet for Vis

нагана, ock ‘Вот ligger utan tvifvel till grund för sjönamnet

Rottnen; _jfr for Rottnen 1 пошива ock för Rottnen 3 gârd

namnet Rottneros <- ‘Вошед- os. Dà Rottnen 1 uttalas med

яке. 2, kan man myeket väl шика sig, att detta наши i Гну.

lytt ’Botnir (med förlorat nominativmärke sâsom i Brängen <

fsv. Brœngir). Dock är det frân fol-mens synpunkt sannolikare,

att ordet varit en an-stam. Af fno. älfnamn pá -n má anfóras

Репа, behandlat af Rygh Stud. s. 56. Jfr för öfrìgt under

Hulten.

Men äfven en рангами; af ett älfnamu pá -a (<- Шёл)

bör komma att innehâlla grundordets stamkonsonant n. Jfr isl.

1) От med sjönamn sammanhängande älfnamn se under afd. III.

2) Se under Byngùrn, Gimmen. 3) Jfr dock nedan (s. 20).

Sn. (щадил. XX. 2. 2
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birna. : fbt. bero ’björn’, dalm. угла. : опа‘, ä.nsv. yxna ’ox

lägg’ : oxe 0. s. v. samt isl. Dropnír, 611121111- 0. s. v., som да;

sökt förklara nr äldre ‘drupaniam ‘дн/вещах о. s. v.2 Hit kan

man fora Kvánnaren <- ‘Кубрик : ett fsv. älfnamn ‘Kva'epa = fno.

‘Kveeöag jfr det analoga under 2 (s. 18) anfórda Svinnarem?) :

‘Svinna = fno. älfnamnet ’Svinna samt andra där omnämnda

fall. Pä samma sätt utgär möjligen ‘Пелагеи frän ett Visas,

identiskt med det gamla namn ä Viskan, som ingär i fsv.Visu~

langer (se Veselůngen), oek namnet â den närbelägna Чаши-аи

frän det i Vrml. 0011 Norge uppträdande älfnnmnet Tala. I

detta sammanhang erinras äfven om fsv. Temnir, som kan vara

en añedning af ett gammalt namn pá Tämnareân, Отцы-ед

Gästl'. : fno. älfnamnet Otte. ock fsv. ’Empnir i Empnisholm

: Em, Ämàn.

Att i vissa al' desse. fall Штата ligga till grund, göres

troligt äfven af betydelsen, som stundom bättre passar for äar

:in för s_jöar.

Ur desse. tvâ källol', älfnamn pä -n 0011 pá -a (‹—[1]бп).

kan nu ett sjönamnssuffix -nir ha fiutit. Dylika yngre bild

ningar pá -nir äro sannolikt Шах-111181011 (väl blott en bokform).

Eknaren, Mâsnaren, hvilka äro bärledda af substantiv, ook Ljus

naren af adjektivet Uns. Dock torde man knappast fâ söka

nägot stöd for denna uppfattning i den omständigbeten, att de

icke uppvìsa omljud i stamstafvelsen. I sitt ofvan citerude fore

drag4 bar nämligen SrEvERs uppvisat, att i nordiska bildningar

pá -nir fränvaron af i-omljnd är regel, icke undantag, bvilket.

nämnde forf. anser _ átminstone stundom _ bero pá ett ur

nord. -nër (_-anëio- l. dyl.). Jfr slutligen äfven типы-шатия

впевпы‘еп 0011 Snesaren.

4. Ett ieke obetydligt anta] sjönamn har bildats med suf

Íixet -an- (nord. e). Där fsv. belägg saknats, har den nsv.

formen _ märk särskilt namnen pá -en, t. ex. Eldan о. d. _

1) Se Hellqn. Ark. 7: 45.

2)He11qu. Ark. 7: 23. Bär mä äfven erinras om isl. Sváfnir

(i Helgakv. HjQrv.) : Буме. (Svava, d. v. s. svavernas) konung.

3) Eller frän ’Visn; se ofvnn.

4) Berichte über die verh. d. k. sächs. ges. d. wissensch. zu Leipzig.

phil.hist. cl., 46: 148.
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det nu фигне uttalet (ako. 2) ock de af sjönamnen hildade

gârdnamnen varit de kriterier, pá grund af пушка ett sjönamn

ansetts tillhöra dennu grupp.

a) Namn af substantiv:

fsv. 'A1gudhi(?) nsv. Lien 2

nsv. Barken Loken

Шёл-цеп (jämte 2) Muskan ОЙ‘ 12, 18)

Björken (‚шипе 1) Nudden ОТ!‘ 1)

130011 Noren (дате 1)

Bolen 1 fsv. ‘Rampne (se Rmnmen)

Drafven (jfl 1) nsv. Roten (z Rotabo)

Eds1an(?) Râen

Ekan Важен (jämte 1)

Eken Sìnnern (z Sinnerbo)

Eldan Skepen

Et-tern fsv. ’Skœrve (Se Skßrñůngen)

Fjällen(?) nsv. Spjuten Ой- fsv. Spiute;

Flugen . jämte 1)

Furen (jämte 1) Soten (z Sotared)

Gryten (дате 1) Sängen (‚шипе 1)

Gàsen (: Gůseboda.) Toften

Hillen (: Шпалы-а) Toren

Horjen? 06‘ 11) Tullan(‘?)

Hufvan Tůngen 2

fsv. ‘Ise (nu пинцет Isaryd) Uren? ( jfr fsv. Ursnœs)

'Iœ1me? (nu Jälmaren) Uttran

'Kambe (se s. 5 потел) Viggen (И): fsv. Viggabo

nsv. Kilen (fsv. Kilamara, däl'- dum)

jämto till 1) Чтец : Vàlbo, Vàltorp

Kinnen (: Kinnanüs) Ä1mtan(?)

Kornan Шиш (jfr 5)

Kumlan Ãlten 7 (jämte 1).

Analoga bildningar äro t. ex. fno. sjö- ock fjordnamnen

'Aspn miki, 'E1n-i, 'Igli, 'Len-i, visti, ‘пуп.

Suffixet -an (-е) har här tydligen summa. funktion som det

under 2 behandlade -iaR (ir). Detta framgär for öfrigt bl. a.

däraf, att växelformer pá -e ook -ir äro запева vanliga, t. ex.

fno. 'Aspir ~ 'Aspi

fsv. ’Bringir ~ ‘Brings (se Bringen)
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fsv. 'Beellir ~ 'Bœlle (se Bällen)

’Bœrkir (0. Biœrkir?) ~ ‘Biœrke (se Витки-ц о. Bjärken)

‘Emnir ~ 'Emne (se внеш ~ Erden)

’Getir ~ ‘бете (se беглец o. ветви, hvilket att dömma af

gärdnamnet Get[e]torp utgär frân en n-stam)

'Sadhir ~ Змий (Se Задел)

'Valir ~ ‘Чан (se Ушел 2)

‘Шри- ~ ‘Ире (se vien)

‘Elptir : ‘шарю (se Шипов, Ältnn, Шиш)

fno. ‘буй: : ‘¢yji.

Еву. 'Biœrke betydcr alltsä ’björksjön’, ’Eke ’eksjön’, ‘(заве

’gâssjön’, ‘коше ’kornsjön’, 'Bete ’rotsjön’, ‘Utre 'uttersjön',

’Väle ’sjön vid Ушел’, 'Elpte ’svansjön’ o. s. v. Bildningarna

то att jämiöra med sädana som isl. hQfde ’utskjutande klippa’

: погиб, tenga ’utskjutande landtunga’ : tQng o. s. v.1

FOrmel'na pä -an SâSOm Edslan, Eldan, Hufvan, Kol-nan,

пищал, Muskan, Ogen, Tullan, Пытал), Ãlmtan, Ältan о. s. v.

utgâ i regel fräu de oblìka kasus.pä l'sv. -a, hvilka sedermera

зев-га: öfver nominativen. Jfr fraan Sooma (1447) : sommen.

I ett par fall har suftixväxling ägt rum: ’Ise > Islingen,

Iœlme —› Iœlmaren.

b) Nalnn af щенят:

nsv. Азии: fsv. Friske

Bjälfvem?) : Bjälfverud nSv. Grunnen : Grunnahem

(märk dock oke. I) 11sv.Hu1tbren (jfr 1)

Bleken 1 : Blekhem2 Hultebrejan( fsv. nom. 'Hul

Bràen : {из Brabodhum tabrepe)

Djupen:Djuphn1t,Djupebo Hviten (obl. kas. imitan

Fegen 1500talet : Hvittorp)

Fladen Hyn

Flaken Bären

Fluten : Flatebo, Flathult Krampen : Krampamäla,

(jiimte I) Krampanäs

fsv. (fda.) Fripe Lummen : Lamhult

nsv. Frillen (‹— fsv. Triple) : Lynn

fsv. Frillaböke Lyen : Lyàsa

Ё) Se Hellqu. Ark. 7: 47 f.

ai) Jfr Bleken 2 : Blixtorp (se 1 Ь).
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о

иву. Lákan иву. Bkiren : Skirboholm, Skir

Mien hult Ш. Ш. (jamie 1)

Mörken : llllörketor'p1 fsv. ‘Знаете (se under Skären)

Пахан nSv. Slätten : Slättaryd

Njärfven : â'l.nSv. Nierñïla- Sva1en(?) : Svaltorp

hult Svarten3 (jämte 1)

Nären (jämte 1) Svänsken? ОГ!‘ 18)

Skarpen : ä.-nsv. Skarppa- Säfven

torp Ãnimmen : fsv. Odnemœ

вырви” skogher; jfl' äfven 5.

Ofvan anförda bildningal' innehälla sâlunda, (Шт-ее: de :iro

riktigt гущи, den svaga formen af adj. Oblika. kasusformen

pä. -a(n) (lekativer?) innehälla: Aglan, Евы-1157, huitan (: Ей

ten), Lyan, шкал, skirsn. Jfl' ne. sjönamnet Lysa (Будь NG

3: 206).

Sannolikt bar i mänga fall älst ett appellativ for 'sjö’ val'it

utsatt. Om det svaga adjektivets funktion i germ. ertnamn se

Kögel РВВ 14: 102 f.

с) Direkt af värbalstammar äre snarast Brinnen, Gisen

Ommen, Open, Binnen bildade. Ommen ook Open Каппа

vissel'ligcn till nöd äfven fattas som afledda af sbst. 6m, ôp;

men detta äl' en möjligbet som атом hör sättas i andra rum

met. Dessa sjönamn äl'o sálunda till sin bildning att Заши

ställa med älfnamnen fno. Vaöa (se vndjungen) eck {110.-Тет.

Vaxa. (Se Vlixnren).

5. Suffìxet -ian.

Relativt вши-аз: tire nägra af тешу bildade namn säsom

Dypen (dock ako. 1), Fläten (jfl' fsv. Шапито), Fy11en(ake.2) :

fsv. Fyllarydh, Rymmen (akc. 2), Styran, Vrängen (ako. 2),

Värmen (икс. 2), Yngen (ako. 1): fsv. Yngiaasa, Изящна;

alltsä fsv. ‘Буре, ‘F1œti, ‘Руне, ‘ВУше, ’Sty-ue, ‘Vrœnge, ‘Уют

1) Märk dock экс. 1.

2) Jfr Skiren, soln hör till mom. 1 Ь.

8) Svarten 1 har dock sannolikt bìldats af adj. Svart genom för

medling af namnet pá. den ä, som i fsv.-fda. tid Байты“: kallats Svart

(jfr fda. sockennamnet витые. ‹— ‘этапах a., d. v. s. ân эти-ь).

0m med sjönamn sammanhängande älfnamn se utfôrligt under afd. III.
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me, 'Ynge ('Inge). Af dessu Каппа (lock Шатен Ock Rymmen

utgä frán omljudda grundord, i hvilkct fall de höra till 4 b.

Substalltiviska grundord hafva Hörnan (fsv. 'Hyme?):

horn, Myssjaren (Тег. ‘Mysi?) : fsv. mos, Гм‘. 'Yxne (uu Ух

ningen) : Yxnarum : oxe. Ош Ältan Se mom. 4.

För öfrigt erinras ош пашпеп Färnen, Hör-ken, шпал,

Oppäsen, Ryppjan, Ströjan (: î'sv. gäl'dnamnet Strydhia), 75.1

1еп1. Fsv. Fyli (se Följnren) har кашке omljutt grundord; det

samma kan vara. fallet mcd бит-оп, som jag anser врагам

utgä f'rân ett ’Y1i. Dessa namn höra i sà fall till 4 a. Andel

sen -an i Ryppjan, вех-611111 ock туши tillkommer ursprüng

ligen namnens oblika казне.

I Yxningen ock УЗИ äfven Резцы-аи, Myssjaren har затх

vzixling за шт. Jfr med afseende pá de bäda sistnämnda паш

nen got. паша, ~ fsax. некем.

Slutligen má uttryckligen framhällas, att man för sâdana Sjö

namn som Dypen, Rymmen, Vin-men, Hörnan äfven har att пища

med den —— VÍSSt icke “ада —— möjligheten, att omljudsformcn

härledel' sig frän gamla oblika kasus pá -ìn (jfr t. ex. fht. Hama

raginpah) ook att выпада här ingu 1an-Mammut föreliggn. Pá

analogt sätt hal' man som bekent Fórklarat stamvokalen œ í`ór

v'zìntat а. i {лампада former i VGL. Ett likartat fall tycks i`óre

ligga i fht. Jag criural' därom, att fht. ortnamu sädana som A1

dinburg, Tegarinauua., Uuizenburg (för Aldun- 0. S. Y.) af

Kögel PBB 14: 108 f. uppfattas säsom innehällande räster af de

feminine n-stammarnas тэта böjningssätt ос]: ej som beroende

pä anslutning till maskulinerna.

I vissa fall kan dessutom omljudsformeu ha sin rot i nam

net ä nägon genom sjön ilytande ШТ; jfr t. ex. det af Rusken

bildade änamnet куша.

6. Nägot sjönamnssufñx -ôn (-iôn) filmes ej. Namnen ha

nämligen maskulint kön (se 03). Ош former sâsom Азию,

Styran, Tärnan о. s. v. se 4 ock 5. Dolpan, Вырви ook Vesan

äro rena appellativ; se äfveu Djup, Grundsnuggan samt Наган.

1 ett ellcr annat fall kan möjligen ett älfnamn pá -a ha öf'vcr

gätt pá sjön (jfr Rygh NG 3: 206).

1) Se уйдете de särskìlda artiklama.
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7. Ett synnerligen värksamt medel att bilda sjönamn ha

ändelserna -ing ock -ung varit. Att dömma at' ombildningar,

som bevisligen törsiggätt i relativt sen tid, torde detta suffix

Каппа betraktas som alltjämt produktivt. Här nämnas forst de,

som nn uppträda med `'ándelsen -ing:

nsv. Billingen (: Billingsbärg) nsv. Làdingen (: Lâdingsfall)

Borstingen Löningen

Bressingen ’Malingen

Bränningen Malmìngen

Börlingen (tsv. 'Bolunger?) Medgölingen

Dàlingen Melingen

Dänningen

Elingen (z Elíngsbo)

Enìngen

Filingen

Flyttingen

Frödingen

Fyllingen (: Fyllingsbo)

Fysingen

Föllingen (Í'SV. Filunger)

Ginningen

Glimmingen

Grytingen

Gröningen

Hillingen

Hulingen (z fsv. 'Holunder,

‘паштет, se педант)

Hunníngen

Hynningen

Hyeingen

Hällingen

Höningen

Hörningen (ì: Hörningsnäs)

Klämmingen

Kolbränningen

Krökingen

Kylingen

Kölingen

ä.nsv. Limmingen

llSV.

Mellingen (: Гм‘. Midhlungs

botha, se nedan)

. ’Mipinger (: Midingsbrä

ten o. s. v., se under Mien)

Myingen

Mysingen

Mälrningen

Nedingen (z Nedingsnäs)

Nistingen

Nyttingen

Närdìngen (: fsv. Nerdun

gahunderi, Se nedan) '

Risingen? (sannolikt dock

at' gärdnamnet Risinge)

Rudingen

Ryningen

Rämmingen

Röringen

Silingent` (Мг gärdnamnet

Silìnge)

Skillingen

Skraůingen

Skärfvingen

Skäringen

Slänningen

‘Spâningen (se Spůngeu)

Starringen

Steningen
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nsv. Svartingen nsv. Villingen (: Villìngsberg)

Sänningen Vinnjngen (fsv. 'Hvinir :

Söringen Hvinìsrum)

Tjalingen fsv. 'Vœlinger (nu Ушел 1 : fsv.

Tjutingen Velingxnees, 1111 Välsnäs)

Trehörningen (: Trehör- nsv. Vällingen

ningstorp) Väringen

Treingen (: Transhult ‹— Ymningen (jfr nedan)

’])reingshu1t) Yxningen (fsv. 'Yxne : Yx

Trigölingen шиит)

Tvängen Ärtingen (1 Í'sv. Агентам-1:11)

Tàfösingen Ödingen

Valingen Öfvingen.

Af andra germanska vattendragsnamn ani`óras f`ór jämfó

relses skull sjönamnen fno. гуппи, Men-ingr, isl. mytìska fied

namnet Iflng, ags. Ушла.

Afledningen 'air för öfrigt vanlig äfven iandra nordiska ort

namn. Bär erinras om önamnen (Ландвер (jfr fsv. СНЫ-в, se

Шаман-ел), fsv. Hising (nu Hisingen), ‘Lidhing (nu шашист)‘.

fno. Dilling -› Dillingarey, bärgnamnet fsv.Billingh2 ock 511055—

namnet fsv. Ripungsviper (VGL IV : ‘Ripunger).

Grundordet i de uppräknade sjönamnen är i allmänhet sub

stantìviskt. Adjektiv 0. d. ligga dock sannolikt till grund för

Flyttìngen, Fyllingen, Gröningen, Melingen, Meningen, (fsv.)

'Mipingem Myingen, Канадец, Nyttingen, Вши-швец (: adj.

вши; jfr dock sbst. skär, fsv. екает ’klippa’), Svartingen, Vil

lingen, Ödingen, Öfvingen. Dessutom 'rinnas nägra fall. (1511

emmerde: synes ha Уйти] karakter, säsom Glimmingen, ‘Glin

gen(?), Tjutingen. Man kunde Вен-Штате desea bildningar

erinra om de germ. folknamnen Thuringi, танцы, som ställts

l) Önnmnet Visings ß (VGL IV, nu Visingsò) visar sig genom

siti. s icke vara att förn hit, ниш ínnehâller personnamnet Vising (se

Hellqu. Sv. ortnamn pá -inge s. 169) : ett gammalt ônmnu Vising

hade naturligtvis дама snmmansättningen Visinga(r)¢. Säkra cx. pá

att önumn bildnts af personnnmn ñnnas: ett sádant âr fno. Atley, enl.

Fegrskinna af Ат jarl, hvilken där dog af sina sàr, som han erhöll i

slaget vid Fjalir.

3) J fr fht. bärgnamnen Drimining, Osining (Kluge Nom. stammb.z

ё 100 d).
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till v. (isl.) pore, pola. (Milch РВВ 17: 65); doek äro dessa här

ledningar ganska osäkral.

Ett älfnamn ligger till grund för Rämningen (z ‘Rœmma

eller ’Bœmna; jfr Ватина) ock sailllolikt äfven löl’ ätskilliga

andra, t. ех. Funningen, Krökingen, Tàfösingen. Jfr fno. 550

namnet 'Mex-ingr : äll'namnet 'Mara, uu Muru (se Винницы).

Emellertid hat'va тёща ofvanstâende наши i fsv. tid icke

ändats pá eng-. vi harm bär an urskilja ne fall: '

а) De fsv. gärdnamnen Holunderydh (Hu1), Holundsfarhult

(Hu1, holt) visa, att sjön Hulingen i fsv. hetat Holunder ock

Hulunder, d. v. s. ’hälsjöll' (se Unden, Unnen). Pä summa sätt kan

i andra. namn pä 4113 (ock -ung) 011 samnlansättllingsled -under

dölja. sig. De nsv. gäl'dnamnen Midingstorp, Midingebräten,

Midingsvik utgâ möjligen frän ett ‘Mipundeporp 0. s. v., at'ett

‘Mipunder (hvilket Fórhäller sig till Mien som Fjällunnen till

вашем?) ock som Imejön till Immen 0. s. и). Sá kan âìfven

Skillingsmàla м Skälen bedömmas.

b) I vissa fall har sufñxet 4113 bevisligen tillagts i yngre

tid. Sá har Vinningen hetat `Hvinir, Yxningen utgäl' frän ett

'Yxne ock Ärtingen äfvenledes frân en enklare form; jfl' fsv.

пумы-щи (uppvisat i ä.nsv.), Ухты-11111 ock Aretamarkh.

Sá kan det äfven ha gâtt med andra nanln;jf1-Grytingen,

hvilket namn 721111111- med Gryten. Bissingen har i äldre tid

kallats ’Hil>sio, Bressingen möjli'gell ‘Brëpesim Jfr Islingen

: fsv. 'Íse (se 8) Samt Gröningen : Grönbo.

c) Mänga af nalllnen pá -ing ha. i äldre tid haft ändelscn

u.ng. Detta är fallet t. ex. med Föllingen, fsv. Filunger (1337),

vidal'e med Meningen, fsv. 'Miplunger : Midhlungebotha. (1413)

samt шпицев : fsv. Nerdungahunderi (1219). Liknande bild

111113111- har man ocksä att söka bland de sjüllamn pâ. ing, hvilkas

stamvokal ieke uppvisar omljud, säsom вех-511113011, Dâlingen,

Hunningen, Làdingen, ’Malingem Malmjngen, Rudingen, Skraf

lingen, Starringen, Svartungen, Tjalìngen, Tjutingen, Valingen.

Emellertid kunne. desea äfven vara. bildade med suftixet -ing

efter onlljudstidens slut.

Slutligen erillras i detta sammanhang om паша sjönamn

pâ. -ingen (-ungen), för hvilka. säkel't eller sà gott som säkert

1) Se Hellqu. Sv. отпиши pá -inge в. 229.
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gárdnamn pä. -inge ligga till grund. Sädana âiro [Aplnngem]

Drättingen, [Rycklingem] Syningen, Turingen, Tydjngen, Yd

dingen; i frága om Silingen är jag mera tveksam (se nedan).

Vi öfvergä dîirefter till de sjönamn. som i nsv. behälla

ändelsen -ung. Jag har antecknat: Aplungen, Bollungen, Во

tungen, Hallungen (: Hallingsnäs). Hällungen (: Hällesnäs,

Se afd. 111), Rudungen, Römmungen, зашивал, Vadjungen <

‘Vadöjungen (: Vadjungsed, ä.-nsv. Wadjungse, hvilket svärligen

är samma namn, som i fsv. skrifves Viidhungedhe), Vàlungen.

Alla dessa nanm, som i nsv. ha ändelsen -ung kvar, tillhöra

västra Sverge : Vrml. Dalsl. Boh. o. Vg. Endast Endungen

Uppl. gör undantag, men denna sjö kallas hos RADLOFP Endingen.

Här behandlade namn pá ing, -ung ha i fsv. i regel haft

stark form -inger, -ungen Detta framgär bl. a. däraf, att samt

liga af dem bildade gärdnamn i första leden hafva s; jfr Bil

lingsbärg, Elingsbo, Fyllingsbo, Hallingsnäs, Hörningsnäs,

Lâdingsfall, Гм’. Midhlungsboma, Vadjungsed, Villingsbärg m. tl.

Ett undantag synes föreligga i t'sv. Nerdungahunderi (1219).

Ивы-(1111319. hundare (1402) : ’Nœrpunge o. s. v. Säsom under

штилем framhällits, ingär 11311- snarast ett släktnamn med be

tydelsen ’man frän (trakten kring) Närdingen’. Att dock svaga

former af dessa фаната kunna fórekomma, visar gärdnamnet

Fimlingahult, hvarom se under 8; jfr äfven ‘вилке...

Om -ling se mom. 8, -ning 9, -ang 10.

8. Parallellt med suffìxet -ing gär ling. Det har stom bcksnt

uppstätt genom felaktig npplösning nf ord. llvilkas stam slntat

pá 1 : jfr isl. kerling : karl, sv. уик-11113 : ung. Vi ha bìir alt

щётка:

[Börlingen ‹— fsv. 'Bolunger?] Mysslingen? ОП‘ isl. mís

Dimlingen (bredvid Gfäss- lingr)

lingen) Nylingen (z Nylingstorp)

Dädlingen eller Dällingen Ripplingen (: Bippestorp)

(: tsv. Daed[h]esi¢) Trysslingen? (Мг Trysslinge)

Döpplingen Tysslingen? (jfr Tysslinge)

Dösslingen ‘Ты-111131311

Femlingen (: Fimlingahult 1629) Ygglingen

[Gässlingem se nedan] Ynglingen (: Yngen)

Islingen (: Isar-yd) Örlingen (: Örlingshyttan)
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Af dessa пашп synas Dimlingen, Döpplingen, Femlingen,

Nylíngen ock Ygglingen vara afieddu af adjektiv.

Gässlíngen 0011 Mysslingen 1121 01101 kunna ha fätt 211106

ningsändelsen -ling frän grundorden. Dimlingen är belììgen

лёта Gässlingen oek har sannolikt till añedningen rättat sig

efter detta (jfr Arken м Virken, Kolsnaren ~ тиши-011, Käxten

~ Risten 0. s. и). Dœdlingen synes ha hetat Dœd(h)esi¢, fsv.

namn pä den socken, där sjön är belägen. Islingen är väl en

utbildning af ett ‘Ise :Isaryd1, Bipplingen möjligen af ett

'Ripir l. dyl., jfr Rippestorp2.

I Ynglingen, namn pä en liten sjö vid Yngen, har suftixet

utpräglat diminutivìsk funktion.

Gärdnamnet Fimlingahult bar jeg antagit visa bän pä ett

svagt sjönamn ‘птице (jfr 8)“. Man kunde erinre. om fsv.

skogsnamnet Rislìnge (_VGL IV. 11:1), nu Ruslingen i Vadsbo

hd Vg., jfr выпрет, пашп pá en arman i Vg. belägen skog.

Emellertid förekommer auf. st. äfven formen Rìislinger. Be

träffande Femlingen bör doek äfven den i tillägget frnmbällna

möjligbeten tages i öfvervägande, att namnet 111‘ 011 subtraktions

bildning ur Fimlingehult, hvars första led kan innehälla ett

patronymicum; jfr Aplungen, Islingen.

Rycklingen hör ej bit: det är bildat af gärdnamnet Ryok

linge. Om Trysslingen 0011 Tysslingen se de särskilda artik

larna.

9. Liksom -ir 0011 -nir gů vid sidan af hvarandra, Íinnas

ook jämte sjönamn pä -ing nägra sädana pá -ning : Hyningen,

Limningen (: gärdnamnet Limmingen), Lysningen,[Rä.mnìngen,

till 7?] Römníngen, Ymningen; se särskilt Lysningen. Om n

som karakteristisk konsonant se för öfrigt mom. 3 0011 15.

 

10. Suffixet -ang uppträder sannolikt i det vl'ml. sjönam

net Jungen <- ’E(p)anger : Ed. Jfr по. Qyangen.

1) Se dock om en nnnan möjlighetnnder Islingen.

2) Dock kan nog Rippestorp utgà frän ett ‘Riplingspox-P; jfr

напевам : Hàllungen, fsv. Raklangis terp, nu Raokstorp : Нашёп

gen, fsv. внушив-впав, 1111 Glyxnäs (se Byningen) o. s. v.

3) Se dock äfven tillägget (Sv. lm. XX. 3: 4).
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11. Nágot sjönamnssufñx g(h) _ nu j eller efter tonlös kon

sonant k _ har väl knappast existerat. I de ваши, där ett задан:

synes uppträda, har man att utgä frän gumla adjektiv pä ug,

-ig af summa art Som SV. dyig, grusìg, stenig, isl. saurugr

’0ren’ (z saurr) 0. s. v. Hit höl'a Gorjen, Gräsken, Gröcken,

Helden, Larjen, Maljen, Orjen, Запев, Skärjen, Soljen, Säljen,

möjligen äfven Horjen (: ‘навивает, jfr doek fsv. наган, horgh).

Dessa eller ätminstone de ilästa af dem :iro ursprungligen svaga

former af ‚жадеит, t. ex. ‘божье, 'Grœske, ‘Grytke (jfr isl.

vitke : vitugr), ‘пшене, 'Malghe (: Malghasanda), ‘Башне,

'Skœrghe : gârig (fsv. 'gorugher), ‘гл-5513, isl. тёще:- 0. s. v_

De betyda sälunda ’den gyttjiga, steniga, замша, klippiga’ о. d.;

jfr 12. I Gorjen, напев, Maljen, Запев ook выдел har akeent

förskjutning ägt rum: de nttalus enligt uppgift med ako. 1.

ehuru de ljudlagsenligt skulle ha uke. 2. вишен synes ha

bäda akcentformerna.

Norska vattendragsnumn, som möjligen uppkommit pá anu

logt sätt, lire t. ex. шпате; Olga, hvarom se видав-Будь

Elven. s. 329, Tyskan auf. arb. s. 339, ijordnamnet ‘Vingi auf.

arb. s. 342 samt NG 14:47 о. а.

Den starka osynkoperade adjektivi'ormen har lemnat врёт

efter sig i fsv. Maligxsanda (: ’maligher jämte машинами

(: 'malghe).

Huru душка vattendragsnamn pá -gen (jen) uppkommit,

visa oss säduna förbindelser som t. ex. ТЫ. Hamariginpah ’vid

den steniga bäeken’, svug form af adj. ’hamarac1;jfr t. ex.

Grycken. Med afseende pá bildningen kan man for öfrigt jììm'

Юга de grekisku sjönamnen Bour-wh Лужа i Egypten vid Staden

воет, 'Unch щит i Beotien : "Dm (= ¿Dm Миг’), anförda at

Fick Bezz. Beitr. 22: 75.

12. Sufíixet k2 (fsv. k) är ieke fullt эй vanligt i svenska

sjönamn, som det vid i`órsta päseendet kan synas. Endasti

töljande namn anser jug ett набат med större eller mindre

sannolikhet böru antugas:

1) Se Kögel PBB 14: 106.

я) Jfr om detta sufilx Hellqu. Ark. 7: 142 f.



XX. 2 mLnNlNessÄ'r'r: пишу. PÃ gh-j, k. 31

Arkon Jагнец Tolken(?)

Erkan Kerken Torkan

Falken 1 Kälken Virken

Holken (Osä kel't) Silken Visken

Hörken ‘~’ Tjunken Örken.

JЩеп Tjurken

I Fryken eek Greken är k-ailedningen af nägot annat oek

ännll älderdomligare slag. Kanske bör man med (lessa. bild

ningal' jämfól'a t. ex. nord. kvikkr, om detta med VGRIENBERGER3

är att Жён-Мага som ett ien. gzi-gzos. I стакан ock Gröeken

hal' däl'emot i fsv. tid nflednillgen snal'ast varit -gh (se 11).

Hoe átminstone följallde sjönamu hör k till stammen i de ord,

hvaraf de bildats: Asken, Bjälken, взамен, Björken, Borken,

Busken, Bärkern, Pasken, Rusken (z ty. rauschen), Tiken, möj

ligen oeksâ i Muskan (jfr 18). Dessa komma alltsä icke häri

betraktande. 

Det i de först uppräknade sjönamnen fórekommande k-suf

fixet tol'de i âtminstone nägra fall vara att sammanställa med

den adjektiviska k-afledning, som behandlas af Kluge Nom.

stammb., s. 1014; jfl' t. ех. ags. ‘eowoc i eowocig ’zum sehafe

gehörig’. Sâdana namn som Arkon, Järken, Tjurken, Örken

kunde alltsä utgä. fl'ân adj. urnord. ‘атаках : fSV. ern (z ari),

‘атакам : isl. eir, 'peurakan : fsv. рт, ‘auRakaR : fsv. er.

Jfr de under 11 behandlade Gorjen : gârig, Gröcken : isl.

grjótugr o. s. v. Emellertid har pá nordiskt omrâde таи tvifvel

ett speeiellt vattendl'ngssuffix -k- utlöst sig, möjligen med upp

l-innelse just i этапа adjektìv som de пузе anfórdaf’. Sâdana

fullt вши-а fall äro t. ex. Silken (jfr no. ì'llfnamnet Silke. : sil

11.), ‘пикап (jfr fsv. älfnamnet Visk jämte Visa, senare Vesan

i Veselângen, fsv. Visulanger). Jfl' vidare 'zilfnamnet Ватка. Vl'ml.
(se Sormen). I no. finnas ätskilliga älfnamn med ändelsen -ka,

t. eX. Bronka (: brúnn), Folks., Grunka (z grunnr), Ilka (: illr),

 

1) Knappast af (Них-папины: falk.

2) 051- kan dock k {Шьём stammen.

3) Sitzungsber. d. k. айва. d. Wissensch. CXLII. 8: 174 (Wien

1900).

4) Om дошедшим i nordisko. ври“: se Шеи Nor. Sv. etymol. s. 26.

5) Jfr det analoga förhällllndet med Ãafsufûxet ofvan (s. 12).
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водка Tronka, шика (: víör ш. 11.)”. Kanske hör för öfrigt

atledningen sammanhällas med det i synnerhet i person- ook

(Цитата ieke ovanliga diminutivsnffixet k3.

I detta sammanhang má erinras om det fsv. skogsnamnet

водке (VGL IV. 11: 1), nu Bàlken i Vg.; jfr det nyss anförda

no. älfnamnet Roök‘.

13. l som karakteristisk konsonzmt5 i sjönamn Булев upp

ti'äda i

Böckeln, äldre Börkeln (nu alie. 1) ‹— ‘Birki1(?) : björk

Eckeln Eklabo) ‹— 'Ekle : ek

Edslan (2 fsv. Etlœskogh) ‹— ‘Etle (Мг no.älfnamnetEit.1a)

гадает (kanske dock sammansättning)

Färveln (aka. 2) <- ‘Fœrvil : (Ё?) adj. urgerm. 'farga- (‚Кг ty. farbe)

Grindeln (also. : 'grind- ’snnd’

Gändeln : isl. ватаг ’käpp’

Hummeln (.ilkc. 2) 'z isl. húmr ’halfmöl'k'

Hundlen (alie.

напев (akc. 2 ock 1) : isl. adj. haèrr ’grä’?

Immeln, äldre Imell (1624) : isl. {шт ’mörk'

дёгтем (sannolikt akc. 2) : isl. jQrve ’sand, gl'us’ (jfr Тет. gärd

namnet Yrva <- ‘Irgì)

Stràngeln (ako. 2) : fsv. stranger

{еж ‘Tidhil (se närmare Teden)

Tyngeln (икс. 2) : tunga

Veckeln (akc. 1) : vek (i en шаге betydelse)

Värmeln, fsv. Vœrmi1(skogher) (ako. 2) : Штатив: Vœrma.

I чаш

fsv. ‘Yngil, ‘Ingil (пи Yngaren) i ‘Казнь, Ingilsdal (пи Yn~

венам) : germ. stam ingn- ’träng' '

Ömmeln (ako. I) : iSl. ниш?

Örlen (яке. 2) : ör.

1) Jfr dock under Runkel!

2) Будь NG 3: 304, IV. 2: 294 m. fi. st. samt Rygh Elven. ñerstädes.

3) Ош detta se Hellqu. Ark. Т: 144, Kluge Nom. stmnmb.z s. 30 f.

‘) Liknande öfverensstämmelse mellan skogs~ ос]: sjönnmn för@

kommer äfven annars, t. ex. skogsnamnet fsv. Grytì Vg. ос]; sjönaxnnet

Gryten samt (?) {за Hildi Vg. ос}: Hillen.

5A) Л: Hellqu. Ark. 7: 146 f.
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Bildningarna ha i allmänhet starka former pä -il eller _

att dömma at' de oomljudda stamvokalerna _ -ul (a.1), mindre

ofta svaga pä -1e. Jt'r det isl. mytiska ält'namnet (Ерш.

Grundordet är antingen adjektiviskt eller substantiviskt.

Sannolikt äro de fht. älfnamn, som jag spärar i de fht. ortnamnen

Grindila., Lindelbach 00k Wirmilaha., att till sin bildning `Заш

föra med desse nordiska. vattendragsnamn; se Grìndeln ock

Värmeln.

I följande fall hör eller kan 1 höra. till stammen: Dof

veln : fht. tobal, Dyfveln (akc. 2) : fht. tobel eller no. dyvle,

(За—пацан, Юг hvilket llera. f`orklaringsmöjligheter erhjuda sig,

Misteln (ako. 2) : fsv. Mystilsœtter, nu Missäter : växtnam

net miste1(?)1, Möckeln : fsv. щуки, Skärlen <- fsv. Skœr

langer, Vammeln (akc. 1) : fsv. Vamolee : fsv. vamul. Be

trätïande Gapern (_akc. 1) : gap är det osäkert, om hìir r eller

1 föreligger (jt'r Tuneld 1741 : Gapeln). För öfrigt erinras om

Rungeln (ako. 2), at' allmogen uttalat med r», men af НЕВМЕ—

LIN skrifvet наивен, samt framhálles, att de oomljudda nam

nen Hummeln ook Stràngeln kanske snarast böra. härledas frän

t'orrner pá fsv. -ir.

14. Suffixet -m-2 uppträder i fsv. sjönamnet Widhman

(пашнею, nsv. Vismen (: fsv. älfnamnet 'Visn i Vianeem)3;

möjligen ät'ven i Lismen ock Serment. Hit höra Шиш det

älfnamn, som ingär i fsv. Ylmahœrad (1436), nu Ölmeälfven

Vrml. eller enligt Fei-now s. 17 (1773) ätvcn Ulmen“, samt

vidare de fno. älfnamnen Dolm(a.), теща), Fjgrm, Везти,

Ljòfme eller Ljóôme, Ruöma., sigmot), soöma, Ysmaß. För

öfrigt kan i detta sammanhang erinras om de tyska штативы

1) Jfr dock mist ‚Шпили‘.

2) Jfr om detta suffix Hellqu. Ark. 7: 151 f.

s) Jfr äfven fsv. älfnnmnet Vis-k, nu ‘Накал, fsv. sjönamnet

Visnlanger, nu Veselángen, hvars första lcd är älfnamnet Visa..

4) I sà fall förhällcr sig Sormen till no. älfnamnet Sorka. liksom

‘Нашел till ‘Накал. n

5) Kanske hör dock namnet till isl. olmr ‚гашише, (se Oljnren).

I sà fall шейх‘ m-atiedningcn snarast i grundordet själft.

6) Se Rygh NG 1, З, 14 (reg), 15, Elven. flerst. De tlästn af

desse Damn äro nppkonstruerade pá grund af ванна gärdnamn.
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Alme, Sahne, ‘Тише, Volme nl. 11.1 En af de nlänga öfverens

stämmelsel', som liga rum mellan nordiska ook Штата, ha

vi bär att anteekna : no. í'llfnamnet Ruöma. eck fsv. önzlmnet

Rudhma (Ruthma SRP), llu Râdmansö Uppl.

D'árelnet kan m tillböl'a grundordet i en grupp паша, sem

tyekas Май frân {швы-акта pá -m med betydelsen ’skrik, Хат-ш’

säsem Bjälmen, Galmaren, дышал-ел, Järmen, Kärmen. Mera

sì'lkert äl- detta fallet i t. ех. Bolmen, Femmen, Glimmingen,

Köm, Lommaren, Malmen, Ommen, Remmen, Römmen, Som

men, Älmaren.

15. n sem kal'aktel'istisk kensenant i nordiska vattendrags

namn har redan under 3 (-nir) чаш foremäl för behandling

(jfr äfven 9). Här má dessutem anföras: fsv.Loöne(seLöne1-n),

Strukne (se Stricken), {твин (se Tůkern) samt

nsv. Alsnan Hugn Malsnan

Björknan лишаи (: Jäln- Solnem?)

Bornan (dunkelt) sättra) Värnen

Bräxnan Kölnen Ãsnen

Färnen Lisnan Önen(?)

Dessa bildningar bafva doek ett ganska heteregent ursprung

(se de elika artiklarna).

Еву. älfnamn pä. -n ha varit t. ex. Dumn, Gimn, ‘вот,

'Varn, ‘Чип, hvarom n'ármare under 3 samt under Воинов, Varen

00k Vlsmen.

Dessa наши böra till sin bildning jämföras med de fue.

fjordnamnen Bjugn, вещие), Drçfn, Stjórn2, fno. älfnalnnen

‘выпи, Sókn, 'súrn(?)ß, fda. ‘бабьи (= isl. Geen), nu andenes*

Af utomnerdiska vattendragsnamn pá _ sem det synes _ suf

ñxalt n erinrar зад от kelt. Rënos (se Binnen). Кон. flednam

net папа utgár sannolikt frân ett adj. med suffixalt ni".

1) Se Lohmeyer DF s. 125, Herrigs Archiv 70: 358. Nâmnde

förf. anser dock, att m här är ett minne af en ватты sammausätt

ning med ett ord för 1fled’.

2) Se Буг}! Stud. s. 80.

з) Anföras hos Rygh NG 14: 19, 246, 128.

‘) Nielsen Blnndinger 1: 185.

5) Se Much IF 8: 290; jfr d'Arbois de Jubninville Prem. hab. de

1’Eur. 2: 136.



XX. 2 BILvNlNGssÄ'r'r: APLEDN. PÃ n-, r, -в-. 35

0m nsom añedning i svenska önamn se Ucken.

En särskild ställning bland де svenska vattendragsnamnen

pá n intager Boren, fsv. ’Bin-in, 511- soekennamnet Гну. Ekeby

Borin (1318)1. Möjlìgen Каппа jämfóras de щек. sjönamnen

Kzlzyiv'n Лют i Lydiell : подарю; Kaympivœ l. i Sikelien : K1

pßèfsz (Fick Bezz. Beitr. 22: 75).

16. Där r i sjönamn tycks uppträda som karakteristiek

konsonant, ha vi i regel helt enkelt att göra med det gamla

fsv. nominativmärket. Sädana. fall äro Illern, Striern (se 1 Ь)

ock Ämmernl, jfr äfven under Vàllern. Hvad angär Dunkern,

Lyren, итал, Magern, Тат. Mukrir, förekommer r redan i de

till grund liggende adjektiven, alldeles som t. ex. i trakiska

Istros ’D0uau’, Вен. Isara. ’Isar, Isère о. s. v.’ : sskr. запад (se

Veselângen). För öfrigt erìnras om fsv. sjönamuet ‘Шиш-е (:

Ыщьгвьиц, se Limmern) samt om det i VGL aniörda sjönam

net Gerer, bildat som de fno. fjordnamnen Lygrir ock Lykrir,

hvilket etymologiskt behandlats under Lyren.

17. s som karakteristisk konsonants synes uppträda i

Hinsen (: fsv. Inzachind 1200-talet)

Гну. ‘Hulse (: Hulssaliungga 1366), nu Holten eller попадал

fsv. ‘Mulse (: Mulsarydh 1540, se Hulten)

Ramsen (: fsv. Ramsebode 1496)

fsv. 'Vìn(d)se (: Vinsœthorp 13:23).

Венца afledning bör samnlanhállas med s i ätskilliga no.

vattendragsnamn. Sá fattus fno. fjordnamnet Birgsi :lf Bugge

Rygh NG 14: 301 som innehällande en añedning -si (förhisto

riskt ’Bergise : berg, bjarg). Pä samma вы: utgär enligt Вновь:

fjordnamnet шве: snarast frän ett ‘ваша : ris ’höjdryggï Vidare

erinras om fno. fjordnamnet Ialsi (Будь Stud. s. 39) оси де

1) Se härom utförligarc under Boren.

2) Detta шиши har nog med orätt upptagits under 1 a; det utgůr

зависти trots akcentuppgiften {таи ett fsv. 'Ãmir, nf en stam âm

(ej af ëm, sůsom under Eminem шагаю). Se Ãmmelůngen, Ämmen,

Ämmern samt tillägget. `

3) Л: Hellqu. Ark. 7: 153 f.

Sv. (шиит. ХХ. 2. . 3
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no. älfnamnen Ims(a), Hansa., Lexa, Morel (se Rygb NG ock

Elven. à olìka ställen).

l mänga andra. fall iunehâller ändelsen -sen däremot be

stämd form af sjö : Alsen (: Гну. Alsiorum) ~ Alan, Взял-вен

(: Bjärsvik), Emsen (Мг t'sv. ììlt'namnet Eem, Ämân, ock из»:

Sjönamnet Emmern), Femsen ~ Femmen, Flaxen eg. ’tiaksjön'.

Flyxen, Gisen 1 (_fsv. Gisio), навалят), Nysen м Nyen, Ram

sen ~ Rammsjö(n) ~ Ramen, Sibrissen, Vixen, Ãxen. Det

sista kan doek äfven betraktas som en nybildning afgàrd

namnet Äxtorp (<- ’Eghisporp) : Гну. sjönamn ‘Даш, bvilket

1et`ver Шаг under formen Аден, liksom ät'ven det bos HERMELIS

anförda Nysen för Nyen kan bero pá anslutniug till gàrdnamueu

кузниц ock Nyserum. Synnerligen vanliga. äro sjönamn pá

-sen ock -san '(= sjön) i Dalarna, t. ex. Bjursen ’B_iursjöu'.

Bjusan, Drafsen, Ejsen, Gryssen ТЭЦ/183611’ (se (ай-уши). Hun

sen (jt'r under Hmm), Issan eller Issen Нэп-11611’, se ленивец).

Jensen, Lomsen, Luxen, Länsan, Lässen’Läsjön’, Närsen, Bás

sen, Skìpsen, Skramsen, зацвел, ‘Гаваец, Toxen ’T0ksjön’ (se

Token), Tunsenf, Tvärsen, Ursen ’Ursjön’ (jfr Uren), Vallsan

’Vallsjöu’ (se Willingen), sockennamnet Säfsen (= sjönamnet

вмазал inom soeknen) o. s. v.

18. Ett -sk upptrìider, dock icke alltid som afleduing. i

Busken Pasken Trosken 3

Grosken Busken Usken

Gräsken Sansken ‘Лакеи

Gärsken Svänsken

Muskan Trasken

samt det sjönamn, som _ att dömma at' gârdnamuet тонка—

ingär i Torskabotten. Bland dessa паша synes dock sk fungere

som »sjönamnssut'fim blott i Grosken, еды-ввел, Sansken ock шт

ligen ììfven Svänsken samt 'Torske. I Basken, Ринги, Basken.

Rysken eek Usken hör sk säkerligen till stammen; möjligen

oeksä i мизинца, där emellertid äfven en atiedning pä k at'mns

1) Ош detta älfnnmn se Rygh NG 2: 220.

g) Вошь namn bör antegligen till den stem bund, som ingúrídet

mytiska älfnamnet bund ock enligt Будь NG 2: 195 äfven {дихот

mit i поташ: älfnamn.

s) Salvius Upl. s. 318 [1741], se tillâgget.
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’liten rätta’ kan fóreligga. I Visken är stammen vis- ock blott

k atlednìng, i втыкал kan atledningen vara g, k eller sk.

Af sjönamn p3. sk, som icke direkt falla inom omrädet för

vârt ämne, erinras 0m ‘Шакал, hvilket i fsv. tid synes ha. lytt

танке‘, samt Edsken ock Gösken, alla i Dalarna, Gösken ock

Trösken Gästr. Om no. Tysken se видав-Будь Elven. s. 339. ;

Summa. aiiedning uppträder väl i fsv. Vileka. ock Leske

ивы-ван, namn pä de ша bredvid hvarandra liggende Vilske

ock Laske häradcr Vg. En socken pá Gotland kallades under

medeltiden Aleko.

19. Ош -stl'-2 se матем, Salstern, Viinsteru. Afiedningen är

ganska твид 1 germanska vattendragsnamn. Jfr de af Rygh

Stud. s. 67 anfórda. fno. älfnamnen Istra., Jóstra., Шиша, Ostr,

Ищи, af hvilka. ätmiustone det sistnämnda. säkert innehäller

denna ailedning, samt det gamla ijordnamn, som ingâr i första

leden af n0. Imsterijorden (Rygh Stud. s. 66, NG 14: 46), de

lägtyska älfnamnen Elster, Gelster, Ciester, Laster, Leenster,

“Тины-3; vidare da.. önamnet Falster 0. а. Kanske beror detta

i ortnamn upptrìídande suffix -str- ytterst pä substantiverade kom

parativa adjektiv uf summa slag som gr. ¿Fée-1390;, lat. ‘nemes

t(e)ro i Nemes-tr-ìnus, jfr volsk. Чекан-пот‘, ock kanske ha

vi i Alstom, Задают ock Vänstern rent af analoga, afs-stam

marna alis- ’al-’, salis- ’sal' ock venes, vinis- (jfr lat. Venus)

bildade germ. шнеки“ Dä. afledningen äfvcn uppträder i ort

namn, som ej kunna äterfóras pô. vattendragsnamn, kan man

âtrninstone ej i`ór alla Шика pá en summansättning med ett till

roten эти ’Hytaf (i ström) hörnnde substantiv (jfr Штатив:

Stro i Stro- 1. Strälängeu, se d. о. 2).

20. Ett d, fsv. р, 65 synes uppträda som afledning i

Alden (z шаге Alen) Mogden

fsv. Fyghpir (jfr nedan) пашен (Dalai-nu)6

 

1) Se härom närmare under Tisnnl'en (afd. I, s. 622).

2) Jfr för öfrigt Hellqu. Ark. 7: 168 f.

3) Jeiiillgilßlls Westfäl. ortsn. s. 153.

4) Jfr Osthoff Etym. parerga 1: ‘243 ock se Унты-п.

E') Jfr för öfrigt Hellqu. Ark. 7: 165 f.

6) :fsv. gůrdnumnen Пете; se under Идентичен.
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Rögden Tagden

Spragden Ygden

Зашел Öfden 1 .

Vidare utgär det gamla namnet pá Häggejön Ãngm. frän en

fsv. stam ‘надир. Sjön är belägen i Hägdângers socken, âr

1316 капай наездники-2, ock sjönamnet lyder är 1569 нате

siö пенка. I SD 4: 743 anfóres frân 1340 en ä heghldo (oblik

казан) Smäl. Ett витка]: б ingär из] ocksä i fsv. änalnnet

Ваша. (se шлеп). Om stammen Vighp- se d. о. ock nedan. J fr

äfven fno. fjordnamnet Sybdir (Будь Stud. s. 43). Möjligen

задет sammanhang rum med den atledning мы, -idi, som upp

trìider i tyska 0rtnamu‘. I alla. händelser torde dennzl иней

ning ingä i vissa gärdnamn frän Vstml. ock Папина, t. ex. fsv.

Vifde (SRP nl' 3033 frän 1399), nu VefdeiFläckebo sn,N0rrbo

hd Vstml. Hvad Vifde beträfïal', kunde man dock âìfven fór

moda, att till grund för detta gäl'dnamn ligger ett sjönalnn

’Vifden, som íöl'häller sig till Vifde liksom sjönamnet пашен

Ва1агпа till каше, fsv. Nœfde. (Ил-деп ligger nämligen vid

den stora высказан, hvilken, säsom jag under Fläten вып

göra поит, i fsv. tid äfven bul-it namnet Швеи.

Ãtskilliga af dessu namn äi'o denominativer. Emellertid

har man nog anledning att bland dessa bildningar ät'veu söka

nomina адепт pä i1), -ap, -up af det slag, som jag behandlat

Ark. 7: 165 f. En sâdan är sannolikt den säkerligen urgamln

stammen Vigö- at' ’gegiö- till isl. vega. ’föra frän ett Ställe till

ctt annat’, en parallellbildnîng till fno. älfnamnet 713“- ‘1365165.

Pâ analogt вы: förklaral' jug ocksä hälst Fyghpir (se d. 0.).

21. Витке: t kan man ha anledning att spära i

Antan Запел Holten6

Fìlten Написан Jälten

l) Se вёл-шаге de särskildn мышата.

2) Styñe Un.2 s. 315. p

а) Nordlander Анды-ш. tìskev. s. 27. Afven N. anser, att sjôn

gifvit socknen sitt namrl.

1') Se Förstem. 2: 227, Jellinghaus \Vestfäl. orten. s. 26 f.: Кг

äfven Lohlneyer Deutsche ílllssnarnen s. 121.

5) So Будь NG 14: 396 ock лёд-шаге under пущ».

6) Nybildning; jfr fsv. ‘Нише, mom. 17.
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Järten Шёл-ген Östen (z Ösan)

Löften Smälten

Минчан 2l Yxtan

In. fl. ännu mera osäkra2. Här kan äfven erinras om det ШЕ—

namn, som Булев fóreligga i fsv. Угадаю quaern, Vœntho чины-11“,

samt vidare om fsv. шпат, nu Tjusta ström (se afd. I, s. 330).

Afledningen má. j'ámfóras med витке: id, som uppträder i âtskil

liga grekiska sjönamn sàsom Aso-¿ewig муж : шиш : 71:13:47) ’hvit

poppel’, ’Ovníç l.. : êfvßo; ’gödsel’ m. il. (Fick Bezz. Beitr. 22: 75).

22. Participbildningar pá -ande äro i Sverge oek Norge

rätt vanliga ivattendragsnamn, s'árskìlt i benämningar ä forsar

ook älfvar. Svenska sädana äro sjö, resp. â- ock forsnamnen

Lyniendi, Ryniande, ‘Siudhande, ’Skìnande; jfr äfven Jtilnnn

(fsv. панаме?) ock “Шеи, där namnet Vœllande behandlas.

Ett enkelt ‘панацее förntsättes möjligen af det fsv. 511111

namnet Fallanda fors (SD 2: 182 fr. 1295).

23. Slutligen má under hänvisning till artiklarna ланиты,

Kerken oek птице framhällas, att sjönamnsformerna ialmans

(frän slutet af 1100-talet), ‘тантал (1362) ock вышине:

Karcanshult (1368 : Kerken) kunna utgâ frân bildningar pá

(m)nn, en i nordiska vattendragsnamn för öfrigt icke uppvisad

ailedning.

В. Sjönamn, som aro sammansatta. med

appellativer för >>sjö», >>tjàrn>>, >>vatten>> о. d.

Se Maren, Undeu, Unnen, Ищет. Om sammansatta sjönamn,

som innehälla lördunklade former af ordet -sjö se А 17. För

dunklade former af ordet -tjärn ingâ. i Trantern, Ursten (jfr

Koten). Ordet -göl uppträder i Skingeln. De öfriga sjönam

1) : Munsátter.

2) Se närmare under de särskilda artiklarna.

3) “тона hd Vg. Vadst. kl. jordeb. s. 183 fr. 1447, 1466 o. s. v.

Jfr stammen i fsv. Vœnir?
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nen pä sjö, ~tjärn, ланцет, -göl falla egentligen ntom ош

rädet för afhandlingen (se inledningen). Ett större дню] har

emellertid uppräknats ock bebandlats i afd. I fierstädes; se äfven

de under III A förekommande listorna samt under 1V bär ock

(Шп- 'anförda gärdnamn, som bildats nf dylika sjönamn.

С. Апшаппа. anmärkníngar.

1. Шиит; af :liledning ook senare samnmnsättningsled

s_ynes ha ägt rum i

a) расплава ~ fsv. Daedesiß (sockennamn)

Finningen > Finnsjön

Gisslaren 2 : Gislingstorp

(Эх-унизан ~ Gryten

Bissingen м fsv. ’Hilisin

Islingen ~ fsv. ‘Еве (: Isaryd)

Kolbrännaren м Kolbränningen

Nistelen ~ Nisten ~ Nistingen

Näsnaren ~ fsv. ’Nœsir (: fsv. Nœsisthorpl)

Ripplingen (?) : Bippestorp

Vinningen ~ fsv. ‘Hvinir (z ä.nsv. Hvinisrum)

fsv. ‘Vœlinger (:Vœ1ingsnœs) ~ ‘чаш (: шпата), nu Vä

len 1 : Välsnäs

Yngaren м fsv. ‘Yngi1, ‘Ingil ('z fsv. Yngils, Ingilsdal)

Yxningen ~ fsv. ‘Yxne (: fsv. Yxnarum)

.Ã1-tingen ~ fsv. 'Areti (: fsv. Aretamarkh).

Jfr äl'ven Kvìsingstorp : Kvesen, Midingsbràten : Mien,

Skillingsmäla. : skmen samt fsv. ‘винах-Шиве: (z Skœrlogxöö),

nu знамен, däl' dock snarast en “теснин; af rent шпиц; nrt

föreligger.

b) En andra sammansììttningsled tycks i yngre tid ba till

kommit i ‘

Enehagen (: Ensbo) Torskabotten (z топка)

Nàtvin (: Nàtsbo) Tostholmen (: Tussered).

‘папы-даты: : 'Nievre2

l) Möjligen dock för Nœsnis. se) :Näfverba
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e) Hit hör äfven den этою ock intressanta. grupp af sjö

пата, som nrsprungligen varit enkla, men ведет-шага

utvidgats med -sjö l. dyl.1 Af sädana ha vi idet föregäende

triiiïat mänga mer eller mindre säkra fail. Där ej ванна

former finuas uppvisade, är det vanligen gärdnumnen som här

vidlag visa швеи. Utau tvifvel ha dock душка sjönamn fun

nits till ett betydligt större antul, än hvad i dennu afhandling

kommit till synes. Men där hvarken fornformer eller gärdnamn

föreligga, 211- det synnerligen svárt att upptäeka dem. Ett gott

kriterium erbjuder naturligtvis beíintligheten i för-sta leden ai'

sädan aileduingsändelse, med hvilken sjönamn ofta bildats. Slut

ligen má i detta sammanhang nämnas, att jug icke kan biträda

den mening, som stundom ger sig tillkänna, att i älstu tid

ванный ga. nordiska vattendragsnumn varit osummansatta., d. v. s.

icke utbildade méd -sjö o. d. Namn sädana вот-Вырази,

Diupasia, Svartasie o. s. v. каппа natunigtvis utgá frän ett

’Bre]1e, 'Diupe, ‘этапе, men ей behöfver ej ha varit fallet.

Vanligen ha de шаге fsv. formerna lytt ‘Brepe sior, ’Diupe

sior, 'Svarte sior, Мат" formerna pá -a iiörstu leden äro

oblika kasus.

Bland hät ufsedda sjönamn, som i yngre tid bevisligen eller

sannolikt utvidgats med -sjö, má exempelvis nämnas:

Aglan ~> Aglasjön Gorjen 2 канав äGS Gorgsjönï'

Asken —› Askesjön Gran 1 —› Gransjön

Axen —› Axsjön fsv. ’Hœlsinger > Бывшее

Enen ~> Ensjön sjön

fsv. Friski —› ’Fris(ka.)sjön —› fsv. ‘Linundhe (: Linunda

Frisjön у rydh) —› Linnesjön

Gimmen -› Gimmesjön Lângtögen > Lângtösjön

Glottran »4 Glottrasjön fsv. мишке -› Mjälkesjön

Glâpen liallas af TUAM ook á Moren 2 -› Morsjön

GS Glàpsjönï' Morpan -› мох'рмзёц‘3

1) Jag fäster mig här icke vid de rnůnga summunsättningar af

даты sjönamn ook ordet то, soin bevisligen blott âro knrtformer o. d.

вазоны Boensjon (Тшш) för Boen, Lotternsjon för Lottern o. d.,

она lätt igänkänlign (Игра, nn _ навет i dessa exempel  best.

nrtikelns n medföljt i samrnansättningen, men mñngen gůng' iifven af

штат slug, sůsom Gertsjón, Kañosjòn о. s. v.

2) Möjligen bloit en skriftform.
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Nain -› Naschsjön fsv. ummm» Ämtsjön Lösens

Narfveten > Narfvetesjön Sn Blek.1

Ogen —› Ogasjön Ärr —› Ärrsjön

Oren 2 -› Orasjön Öln —› Ölsjön; Se Ölen 3

Remmen 2 > Rammsjön Ören —› Öresjön; se Ören 1, 2

Ramsen 1 —› Ramsjö Ören -› Öresjö; se ören 3

Resten —› Rastsjön fSv. ‘Иг, fno. Aurr > Örsjëlnt

Yxtan —> Yxtasjön Örlingen —› Örlingssjön.

Somliga :lf desse dubbelformer lefva linnn vid sidzln :lf

hval'andra.

Ãtminstolle i vissa душка fall hal' man att räkna med den

lnöjligheten, а“ forsta leden haft funktionen af en гений-из

definitivus. Sá är t. ex. fallet med мангал, y.fsv. Stange aa

(‹— ‘Stangar a) SD NS 3: 90, ä.-f`sv. stang (se Shing) fsv. Вена

fors ’forsen Baelleî” (se under Bällen) o. s. v.

d) Men äfveu ett omvänt förhällande har stllndom ägt гит. i

det att namn pâ -sjön mist sin sellare led. Det är напиши]

nlöjligt, att Sâdana namn soul Drättingen, Glaàkern, Gullungen,

Knabbarpen, Risingen, Turingen о. s. v. (se III А 19) icke

direkt bildats af gärdnamll Drättinge, (Найдет, Knabbarp, Ri

singe, Rycklinge, Turinge (рт-пиве 1314) o. s. v., utan snai-are

höre betraktas som ellipsel' ul' 111-атавизм, ’Glaákerssjöm

'Knabbarpssjöm Risingesjön, Turingeejön. I (lessa fall Каппа

:llltsä de enkla. namnen ha uppkommit ur de med -sjön sanlman

Satta. P3 samma ваш har nog Kvidden uppstätt ur Kviddsjön,

Meten ur Metsjön, Sarfven ur Sarfsjön, Витает nr Sutare

sjön“, Àlen ur Àlsjön (jfr fsv. Авто), möjligen äfven Holman

lll' Holmsjön, Hulten nl' нападет. Jfr â'lfven växlingen af

de mera oklara Yddingen ~ Yddingesjön (: Yddinge). Für

öfrigt erinras om de fól'ut nämnda выпивал ~ fsv. Dœdesio,

Bissingen ~ fsv. ‘Hillsio (se under litt. а).

1) :шщыещше (1071; sc näfmafc шиш).

2) Gs 1 v 33; ее öfen.

3) Denna, som det pá grund af TUNELDS uppgiít kan tyckns. fullt

säkre härledning gôres dock mycket osäker uf de fsv. {ох-теша. (pisca

ria) in sutro (SD 4: 285 fr. 1332) ook in sytro (SD 4: 324, 335),

llvllrmcd snnnolikt syftns pâ en i fôrbindelse med sjön stäende à (0j pá

hn sjñlf sàsom i SD Reg. antuges). Se tillägget.
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e) Slutligen sammanfattar jag de i det föregäende behand

lade mer eller mindre säkra fall af suffixöfverföring:

Arken »à Virken Sansken —› Grosken

Gulten —› Jarœn Tisnaren -› Kolsnaren

Bieten —› Käxten Visnaren —› Malsnaren 2.

2. I mânga. fall är det emellertid icke blott afledningen eller

den senare sammansättningsleden som förändrats, таи sjöarna lm

under tidernas lopp пакт namn. Опа stà dessa. namn for

mellt hvarandra. ganska лёта, hvadan det yngl'e snarast kan

betraktas som ett slags folketymologisk omtydning af det äldre.

a) Jag erinrar bär törst om nägra fall afdylik växling,

(Шт (ñtminstoue) ett af namnen пишет dam ut:

Algudhi ~ Allgunnen Rottnen 2 ~ Söraby- l.

Asbrunnen м Saxsior Norrabysjön

Bär-karen м Björkaren l. Bifven м Ryfven

Björken Rummen ~ 'Runnir

Eldan ~ Щеп Ryningen ~ Römen

Flären ~ пах-п Skiren ~ Вши-ел

Fripe ~ Frillen Snesaren м Snoken

'Funder l. 'Fundir м Fullen Soljen ю ‘Skœldir l. 'Skœllir

Holpen ~ Valpen Storsjön (вазы) ~ ’Saalgh-2

Knabbarpen ю Skiresjön Tenaren ~ Prästsjön

Lonen м Hornborgasjön Tolken 2 ~ ßk(r)ir, Ökern

Malen м Malm- Tyreln ~ Spjuten

'Malinger ~ Malmsjön liughn м Täkern

Nas(s)en м Nässjön1 ‘Чаю ~ Smörhultssjön

Oren м Ören ‘Vekn1(?) ~ Fiskestadsjön

Orhammaren~Örhammaren 'Vidhir 2 ~ Storsjön

Orlàngen м Örlunden Vikaren м Storsjön

Remmen ~ Ömmeln Viken ~ Rycklingen

Remnaren ~ Rimaren Övättern ~ Försjönf’.

J fr ät'ven Släningen.

Stundom bestär fórändringen blott (Ни-1, att till det gaulle

лапше: fogats en Штата sammansättningsled, t. ex. Làng'rammen

1) Hör möjligen till b. 2) Se Säljen.

в) Om llvilka. af dessa пиши som nu äro ниша, se närmare de

вёл-ниша мышата.
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: Remmen, Näsrämmen (: Витали), Stortron (: Trosby), тап

lângen Làngsbo).

зашит egendomligt är det fall, dä det gamla sjönamnet

Ökern (_¢k[r]ir) utbytts mot namnet Tolken, hvilket dessntom

tillkommer en annan västgötasjö. Beträlïande fiera af dessu

vâìxlingar är det troligt, att de olika. namnen tillhört olika delar

at' sjöarnas omgifning; se t. ex. ‚идиш (danskt) ~ Allguhnen

(svenskt), Fripe (danskt) ~ Frllle(n) (svenskt), Soljen.

Hit höra naturligtvis ät'ven sädana fall, (Шт ett enkelt sjö

namn utbytts mot ett, som sammansatts medelst -sjö о. d_vl.

ock ett gärdnamn. Deltas törsta. led innehäller stundom själt

det gamla sjönamnet, t. ex. 'Langer : Lengxrwm, hvaraf'Láng

serumssjön, ‘Langer : Lângstorp, hvaraf Lângstorpssjön (se

nì'lrmare Längen), Noren : Norbosjön, 'Tidhir : Tirserumasjön,

fsv. 'Vidhir : Vidhìrsrum, hvaraf Virserumssjön (om andra

fall se under h).

Se för öfrigt uttörligarc under de särskilda artiklarna.

h) Vi öfvergä nu till att erinra. om nägra i det töregäendc

omn'zlmnda exempel pá liknande namnväxling i nuvarande tid.

d. v. s. fall (Шт de olika namnen ännu let'va. Det тайга

förhällandet âìr, att cnkla nomn växla med yngre sammansììth

ningar med sjö, vanligcn i Штата leden innehâllande наши pá

gärdar, som äro belâìgnn vid de resp. sjöarna. Stundom för det

äldre namnet en ganska tynande tillvaro ock har endast kar

юта att шока för att det ännn ihägkommes. Sá канав i rârn

dagar t. ex.

Boen af allmogen vanligen Altarpsjön

Bjuren —› Fräkenstorpssjön

Bolmen ock Örken knllas at' аптеке“ ofta Storsjön

Flaken eller Stundom Alljunnen канав ofta Hälganässjön

Flögen kallas от: cndast Sjön

Gröen —› Landvätterejön

Kitteln —› Hyltesjön

Längen 9 > Hestresjön

Magern -› Öfverrudssjön

Mogden —› Vingsjön eller Hökerumssjön eller Säbysjön

Näsrämmen —› Bämssjön

Saden -› Sahultesjö

Spjuten 1 kallas âìt'ven пул-казан
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Trummen —› Härlöfssjön

пиши канав bes Тыквы) Uttringesjön

Vedan kallas âifven Vedasjön

Ved(d)en ~> Vedamâlasjön : Vedamàla, hvars fórsta led inne

llállel' ватта gamla sjönamn ‘Vîdhi

Vigotten —› Fagerhultsjön

Yttern —> Ytterrussjön

Ören 5 > Lagmanshagasjön

Örlen —› Ransbärgssjön.

Denna lista torde lättelìgen Каппа mängdubblas. Hit böra

âifven sädana etymelogiserande nyskapelser som Roseken för

Rusken Ock Valdemaren för Vammeln.

Utvecklingen har alltsâ i regel зам frän enkla till

sammansatta namn. Enallanda är förbällandet i Norge (se

Будь эта. llel'städes). Undantag (s. k. ellipser) anföras

ofvall nllder 1 d.

3. Om genus har гейш] nâgot talats under A (З.

De svenska sjönamnen voro ätminstone undel' fsv. tid samt

liga maskuliner, en omständighet sonl berer pá att appella

tivet sjö äfven i шаге tider bade maskulint genus. Prineipen

att gifva dem maskulint kön geuomfördes med sâdan konse

kvens, att feminina eller пептида grundord, som utan aflednillg

anvíindes som sjönamn, erhöllo summa kön. Hit böra af de

under A 1 uppräknade:

Axen (z ax n.) Saxeri (: sax n.)1

Blàkaren (: kar u.) Sinnern (z sinner n.)

Fenen (z fen Il.) Skalen (: ниш n.)

Gryten (: шт; n.; j'áulte n- Spjuten (: spjut Il.)

afledning) Stjalpen (: stjälp 11.).

Kanske lnan ecksä bar att efter denna regel förklara fsv. Sals

nœs (1337 : Salen) för Уйма: Sa1a(r)nœs. Samma lag, enligt

llvilken ett ord kom att med afseende pá genus тёща sig efter den

ortnamnskategori, till пунш det börde, bar äfven дат i no.2

De fâ. undantag, som Шиша uppvisas, äre sìikerligen af

инд: datum, ook dylika namn beteekna vattensamlingar af sa

1) Jämte n-afledning.

2) Se härom Bugge Ark. 7: 262, Rygh NG Indl. s. 13.
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obetydligt отшив‘, att de icke betraktats som sjöar, t. ex. 0x

ögat; jfl' ìifven Djup, Grundsnuggan.

Sjönamnen pâ -an utgä frän oblika kasus af maskulina

n-stammar (se härom A 6).

Alldeles analogt är förhällandet med de nordiska ñodnam

nen, som anslutit sig till det feminina à, äldre ä. 0111 mot

svarande företeelse i utomgermanska spräk se Brugmann-Del

briick Grundr. III. 1: 93 f.

Utau tvifvel utgöres ilel'talet af de älsta. vattendragsnamuen

at' adjektiv. En mängd säkra exempel härpä. ha anförts i det

iöregâende. Sannolikt äro äfven de ìilsta sjönamnen pá -ia

ock -ian att uppfatta pä ватта sätt.

4. Den bestämda slutartikeln isjönamueu пап-111121815

vid myeket olika tider i olika delar af landet. Den älsta Тог

men jag 113111101- шед dylikt tillägg skulle vara ialmans (1167

_1185), best. gen. till ’Ialme (дышал-ед). Af detta. Sjönamn

äro inga former utan an, -en uppvisadc. Det andra exemple-t

är Widhman (1362) : ‘Уйдите? Men i bäda. dessa fall kan

man —— ock möjligen med större skäl — tänka pá en atledning

(m)an. Pâ Summa sätt 311- det icke oantagligt, att det fsv.

gůrdnamnet Karcanshult fórutsätter icke ett sjöuamu ‘пике.

utan en form капкан (jfr nedan).

För öfrigt ’air mig intet dylikt fall frán medeltideu bekam.

VGL 1V hal' Brœngir, Holk, Valdemar Ilzs jordebok Kalf, :ir

1167 lörekommer formen Rwsk, är 1344 Tempne, 1477 Soma,

о. s. v. Af де ofta belagda uamnen Mäleren, Vänern ock Vättern

Напев frän fsv. tid intet med bestämd artikel. “дате orinrns

om de talrika under afd. IV auf`órda, af sjönamn bilrlnde t'sv.

gärdnamnen, at' hvilka intet uppvisar sjönamnet i bestämd form,

t. ех. fóljande representanter 1151- olika typer:

Brabodhum (1378) Etlœ'skogh (1308)

Midhlungsbotha. (1413) Jœluntompta (1268)

Ingelsdaall (147 7) Blixthorp (1334)

Бывшее (1337) Lygnis asa, (1337)

Floknisrum (1320) Kalf (1356)

Fœrghœrydh (1311) Linder (1434).

Först under 1500-talet blifva suffigerade паша uägot vnu

ligare. Frän 1544 har дав anföl't Roxen, t'rän 1588 Stora Bâ
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ren (Bör); inemot slutet af 1500-taletbörjal-Mä1aren ехидна

slutartikel. Jfr gärdnamnen Immen, Matlängen ock Ullevet

tern frän 1590, Elsimmen 1628, Swartesûngen 00k .Äskawen

1642, samtliga t'rän Vrml. Men de obestämda Гоп-теша ììro

шиш ganska allmänna: ‘Теше:- (1567), Lelàng (1587), Lögner

(1603), Imell (1624), Miör (1626); jfr gärdnamnet Empter (1642).

1 Tunelds geografi (1741) äro de suftigerade formerna nâìstau

allenabärskandel. Emellertid finnas landsorter där de ännu

icke панд: igenom, säsom Dalsland (Bör, Iväg, Le, Lelàng,

Ан), jfl' vrml. Gla (östg. Glan), vììstg. мкл-(1105 allmogen,

шипе Mjörn), smâl. Val (дате Valen), blek. Mie (днище Mien).

Gârdnamn, hvilkas första led innebàller best. formen af ett

атлант, mäste выпада vara relativt пища. Sädana äro Eldans

пав, Elensàs, Gimmened, Lienshyttan, Trästenshult, Tröntor

pet. Fsv. киевлянин (1368: Kerken) kan utgä frän ett 536

namn Kerken (jt'r ot'van).

Om gärdnamn säsom Dnnker (vid Dunkern), Kalf (vid

Kalfven), Làng (vid Längen) 0. S. V. Se afd. 1V c Slutet.

I viSSa fall, säsom Fränen, Solnen, Törnen (‚дате Frän,

‘Solen, Törn), tyekes _ sannolikt blott inom skrit'tspräket _

best. artikel hat'va tillagts на gänger.

1) Om formen Liksdam, som beror pů afskrift nf äldre källu, se

Likstnmmen.





III.

Öfversikt af sjönamnens betydelsel.

Pâ grund af den föregäende undersökningen kan man för

(Шт behandlade sjönamn uppställa vissa. mera framträdande

betydelsekategorier?.

А) Grundordets betydelse.

Följande паша innellälla eller synas innebälla benämningur

pá eller beteckningal' för

1) djur:

Alken (?) Arken Bàloxen

Alkvättern Bjuren Följ aren (Р)

Alten Björn” [Fölsingen]

Anden ‚ Bremsen 4 Galten

1) Här görns i förbigůende âtskillign. tillägg till framställningen

i afd. I. Ófriga numn ätcrfìnnas ЩИ; i det {Ей-ед, de med -sjO (о. s. v.)

sammaneatta medelst korshänvisningarna. I samband med auförnndet uf

de sjönamn, som innellïilla ůnnlnn (mom. 20), lemnas äfven en kort

мышек pá hvad i det föregâcnde yttrats om donna grupp af vatten

drngsrlamn, äfven om de ej direkt falla inom afhandlingens olnrâde.

2) Om utländekn. betydelsemotsvurigheter ee under de särskìlda

artiklarna.

3) Med samnmnsättningar.

4) Till denne. artikel lnů här liiggus ett par отд. Ett möjligen

besläktnt vattendrugsnamn föreligg'er untngligen i fsv. Brßmsaby quern

(SD NS 2: 171 fr. 1409), nu Bromseby (Кии-п), belägcn vid ett mindre

vnttendrag. Jfr det i поп därom belägnn Hársby vid sjön Härsan.
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Getaren

Geten (5’)

Gäsen

Gässlingen

Hinsen

Н]orten

Hunningen

Hynningen

Hägern

Hästestruten

Höningen

Igelkotten

Igeln

Kalfven

'Killìngen

Kläggen

Kräken

Kvidden

Lankan (7)

Manhatten

Trästen (1")

Tärnan

Ufven

Ulfven

Uren

Uttran

Valloxen

Vifveln

Yxern

Yxningen

Ãlen

Älgen

Älmten

Ältan

Älteren

Швеи

Ölkytan

Örten (z isl. 91pm

m. il. l;

dessutom en synnerligen stor mängd med -sjö о. s. v. samman

Satta?, säsom t. ex.

Alkvattnet

Andsjön

Aresjön

Bj ursjön

Björnsjön

Bockasjön

Fisksjön

Galtsjön

Gamasjön 3

Muloxen

Mysingen

Mysslingen

Mäsnaren (Р)

[Märrsprängaren]

Ornungen С?)

Oxen

Oxnan

'Oxunden

Remmen

Rudungen

Sarfven

Snoken

Sva1hanen(?)

Svan

[Svaningen]

Tiken (?)

Tjen

Tjurken

Trantern

Getsjön

Grissjön "

Gâssjön

Göksjön

Hansjön

Harasjön 5

Hindsjön

Hjortsjön

’ Horssjön

1) De mäst osäkrn exemplen ha utelemnats. _

2) Till dessa i det föregůende omnämnda 111111111 läggas i denna afd.

med bìfogande af källuppgifter migra., som jeg förut icke haft nńgon

direkt anledning utt omtala; de öiriga ůterfinnas i sin nlfabetiska ord

ning eller med tillhjälp nf hänvisningar.

s) GS 1 V 37 Ilall.

5) Gs 1 Ö as, 1 v 33.

Hundsjön

Hästsjön

Höksjön

Igelsjön

Kalfsjön

Kattjärn "‘

Kiasjön

Kotjärn

Korptjärn

4) Gs 2 o 38 smal., 4 ò 31 Uppx.

6) Gs 1 v a2, 2 о 32 Vrml.
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xraksjön Orrtjärn Transjön

Ваши)ärn Oxsjön Tärnsjön

’Loasio l Rammsjön Ufvasjön

Lomsjön Ricksjön (?) Ugglesjön

Loppsjön 2 Rudsjön Ulfsjön

Мах-91611 3 Ráfsjön 6 Ursjön 9

Màkevattnet ‘. Skatusior 7 Uttersjön

Mârdsjön * Svalsjön 5 Vargsjön

Màssjön Svansjön Älgsjön

Man-:jam 5 'riksjön ödeltjärnw

Ormsjön Tjursjön Örnsjön.

Jfr gärdnamnen Loasio (se not 1); Fughilsio, nu Fůgelsjö

(SD NS 1: 473). Ett stort antal at' med iisknamn samman

satta hitbörande ord äro dessntom uppräknade ock behandlade

under Asplängenl’.

Vidare erinras om de fno. älfnamnen Bera, Ga'esa, Hauke,

Hind, Hrefna, папа, Kráka., Tita, Паш o. s. v.“ samt det af mig

under Trnntern ponerade fsv. älfnamnet Trane. Еву. Beruaa.

(SD 3: 644 fr. 132-1) Häls. kan betyda ’björninneän', men ocksà

vara utvidgat af шаге änamn Bera. Af bâícknamn о. d. má

anföras:

fsv. Biwrbœkken (SD NS 3: 273), gärd i Vadsbo hd Vg.

Kettobek (SD 3: 461) Шва sn Og. : fsv. каша ’katta'

1) Sá har Logsjön (GS 2 Ö 33), Edsbärgs sn ХМ, i fsv. tid Леши.

Den vid sjön belägna. gàrden Logsjò канав nämligen i SD NS 3: 622

Loasio (hör väl till 16 ’lodjur’).

в Gs з о 32 2 gg. mm1. 3) Se dock Maren.

4) GS 6 Ó 30 Uppl.; шиш-ПЕНЕ niycket osíikert. Jfr fsv. Mar

апатии (SD NS 3: 547), nu Malevik Hell. : fsv. шатре: 'mara'. Hit

kunne eck hôra fiera nf sjönnxnnen pá Màb.

") s@ патрициев. 6) Gs з o 4o, 4 ò 31, в ò 31.

7) VGL IV, nu Skategòl Vg. S) Dock osäkert.

il) Dock osäkert.

1°) Gs 1 v 33 Dalsl., 1 0 32 Vrml.

n) Det kunde till denne framställning läggas, att en fsv. motsvn

righet till namnet Abborrsjòn tinnes rcdan 1270 i Aghborŕa-sio (SD

1: 453).

x2) Jfr Rygb NG ос]: Elven. Ветвь; Lidén Sprákbist. bidr. 1: 38.

Sv. [спать .\'X.;’-J. 4
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Madkabsek (SD NS 1: 504), nu мах-кашек, gârd i Askersunds

sn Nke : fsv. шариат ’mask'l

Swinabœk (SD 3: 78) Vg. : svin

Uglubœk (SD 3: 80, 81) Vg. : uggla

шутишь (SD 4: 112), ström i Uppl.

2) тю ook andra тахты‘, sumling af пушка

(lund, skog) eller (18191' 3f VÍÍXÉCI' (lign. borst.

bär, strâ. o. d):

Ариец

Alen

Alsen

Asken

Aspen

Asplângen

Axaren

Axen

Bax-ken

Вши-кап

Björkan

Björken

Björklàngen

Björknan

Björknareu

Bokelângen

Borstingen

Bräxnan ( ?)

Busken

Bärkern

Bökelängen

Börken

Eckeln (?)

Eckern

Ekaren

Eken

Eklängen

Eknaren

Enaren

Enehagen

Enen

Eningen

Fenen

Furen

Förlängen

Gran

Granramen

Grängen

Gräsken

Gräsmangen

Gräsviggen

Halmten

Hesslàngen 2

Järnlunden

Kornan

Kärfven

Linden

Linnen

Lůnghalmen

Löf

Löm'ngen

Mìstein

Můllen

Njurhulten

Oren“

Porslösen

Roten

Spraggen

Starringen

Strâlůngen Ц?)

Taliängen

Tryn

Vassgârden

Vedan

Ved(d)en

‘дыбы-кап

'Vidhgalder l.

-galle

Vitlotten

Vihoiten

Vilángen

Vävassen(?)

Андах-ед

Örlunden.

l) матками (GS 3 o 39, 5 ò 30) in „nungen ncuytngr.

2) Jfr Saxén Suomal.~ugril. seuran закатают XXIlI. 9:3.

3) Ме‹1 sammansättningnr.
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At' med -sjö о. s. v. sammansatta má nänlnas:

Agnsjön Gräesjön Porssjön

Alsjön Hampsjön Rissjön

Анна]ön Напев]ön Boghsie '1

Авив]ön Hensjön Rotsjön

Aspsjön Kornsjön Skogesjön

Axsjön Kärn(e)sjön(?) 2 Spraggtjärn

Björksjön Lindsjön Starrsjön

Blomasjön 1 Lingonsjön 3 Strätjärn

Boksjön Linsjön Säfsjön

Eksjön Ljungsjön 1 тащит

Ensjön Lundsjön Vasejön

Fursjön Löfsjön Visjön

(За-511155611 Lönnsjön Yasjön.

Jfr äfven norrl. Byske alf (besläktat nled, men väl ej

aflett af fsv. byske u. ’buskar, l'is’, sàsom Karsten Österbottn.

ortn. 1: 72 antar, jfr fsv. in bredhabyskio SD 4: 569 fr. 1337)

samt fsv. gàrdnamnen Haslubek (z ett ânamn ‘наш, se liess

падут) ook Nötha, Not(h)a.beek Smâl. (: sv. nöt 1них’).

Gode betydelseanalogier erbjuda de af Fick Bezz. Beitr.

32: 69 samt ä andra st. i summa afh. anfórda grekiska ЕШЬ, älf

ock sjöuamn.

3) sten, grlls, sand о. d.; stenl'öl' о. ‹1.; то о. d.;

1111111 o. d.

Döselingen Hallaren Hälltolen

Grann Hallungen Hällungen

Grecken Hallängen Järfveln

Grindeln Halvarsnoren Kumlan

Gryten Hammaren Lerlnon

Grytingen Horjen Malen

Gröcken Herken Malingen

Напев Hällemaren Maljen

 

1) GS 1 V 36 Vg. : Blomskog.

з) GS 1 V 38 : Kárnebygd Hall., 2 V 34 Boh.

3) Папина su Uppl., Them Stllln s. 192.

4') GS 1 V 38 2 ggr. 1 V 37 2 ggr, jfr t. ex. fsv. Lyungsio

(SD NS 3: 339 fr. 1418), nu Lyngsjö sn Sků.

5) Fsv. выдавит.
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Mjälldrängen Sandören вышел

Mofällingen Sansken Sänningen

Molàngen Saxen Örbágen

Mullhöfden Skrañingem?) Ören (jfr 14)

Mulloxen1 Skärñůngen Örñon

Mälaren Skärfvingen Örgaggen

Orhammaren вышел Örhammaren

Orjen Stenbarken Örken

Radkalfven Stenbjörn Örlen

Ralângen Steningan Örlunden

Rönmaren Stenmalmen Örlângen

‘Röringen Stem-amen Örmalmen;

al' sulnmunsättningar ined -sjö 0. s. v.

Grindsjön Malsjön Rössjön

Grytsjön Malmsjön (jfr 5) Sandsjön

Hallsjön Mosjön вши-взад

Hammarsjön Mullsjön Stensjön

Hällsjôn Rasjön ( fsv. Rasior) Örsjön.

4) dy, гущи, lern о. d.:

Gorjen Leringen вех-шеи

Gorren Lermon Vesan ;

Gárbarken Limaren

Kàen (?) Pasken

snmmansättningar med -sjö о. s. v.: выдав, кацап, Lersjön;

jfr t'sv. älfnarnnen Lera ock ‘Ler(i)gha ä, nu Lerjeân (se mom. 20),

gärdnamnet fda.. пушек, nu пушек, Vemmenhögs hd Зине,

ock det fno. ält'namnet каша (se кыш). Ош nordiska танец

dragsnamn, som innehůlla motsvarigheter till sv. о. no. dial.

sly, sli ’slem; slemartade vnttenvììxer’, fno. sli 0.s.v.,se Modin

Sv. lm. XIX. 2: 33, 118, Karsten Osterbottn. ortn. 1:52. Jt'r

äfven det vunlìga eng. Muddy lake, river о. s. v.’

5) metnller о. d.;

Erlângen Gullvangen Järnbäljen

Gullringen (Пи-кап Järnlnnden

l) Jfr liärtill nu äfven Karsten Ósterbottn. шт. 1:78 (lì-sv.

Mullo шок).

2) Se Egli Nom. geogr.
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Kopparen Röm?)

Malmen Ärtingen;

at" sammansättningar med -sjö o. d.:

Blysjön l [Gullsjön]

Ersjön Järnsjön

6) ö, hohne о. d.:

Helmen öbälen

Tostholmen Öjaren

Vadjnngen Öjbjörken

Yngen 2 Öjen

Koppartjärn

Malmsjön (_ jt'r 3).

Ö(je)vä.ttern

Ölângen;

at' sammansättningar med -sjö: Holmsjön, Öjasjön, Ösjön.

7) bärg, hoj

о. d.:

Bringen

'Bärgunden

Fjällen

Fjällrämmen

Hillen

Hillingen

Hufvan

Hunn(‘2)

Härsâsen

Höfvern

Bärgsjön

Fjä11sjön

Kniptjärn 3

8) hago, ting, vall, hed, âkcr o. d.;

Enehagen

Hßgsvarten

Heen

 

1) Gs 1 О 32 Vrml.

2') Gs 2 v 34 Boh.

Kinnen

Klefven

Kullen

Lien

Nasen

Näsnaren

Näsrämmen

Nästángen

Näsöl

Oppàsen l. Oppäsen

Af med -sjö o. s. v. sammansatta märkas:

Be.cir(1a.)tjli.rng
Knolltjärn

Kullsjön

Lensjön

Nässjön

Valloxen

Vällern

‘Шивы-ед

d, kulle, its, brunt о. d.; niis, nddc

Remmen

Snyten

Stjälpen

Stöparen

Tàngen l

Udden

Ãsunden (P)

Äsen.

Stöpsjön

Uddetjärn

Assjön.

Vällingen

Ãkervristen (?) 4

Ängaren ;

2) Gs 1 ò 32 Vrml.

4‘) Hör snai-ast till 20.
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af med -sjö o. d. sammansatta:

Hagsjenl Vallsjen Àkersjön

Hedsjön Vàngsjön Ängsjön.

9) bráte, svedjeland, rejnlng, nyedlillg о. d.:

Bràten Mofällingen Valen;

Bränningen Rönnaren

Kolbrännìngen Rönningen

sammansättningar med -sjö o. d.:

Bràtasjön Rydsjön Válsjön.

Brännetjärn Rönningtjärn

Jt'r fsv. Brutabœk (se Britten).

10) teint, gard, llus, byggnad о. d.:

Boden Husören Näfvergärden

Boen Hysingen Salen(?)

Bolen Järngůrden Toften; jfr äfveu

Fatburen Kyan Vis-ten;

sammansättningar pá -sjö о. d.:

Bastesjön Hyttsjön Smedjesjön

Bosjön Härbärgssjön Stugutjärn

Bolsjön Kvarnsjön Sätersjön

Fatburssjön Kyrksjön Torpsjön 3.

(Зал-(135621 [Logsjön (?) 2]

Hemsjön Salsjön

11) ragůng, grîins, skill о. d.:

Bàen Ràlängen ‘ Skillingen

Ваш-ехав Râviggen Skalen;

l) Jfr fsv. называю (SD 3: 146 fr. 1313) Smäl. — att Шт till

de under нарт-юн :infill-lla sjönllmnsfermerna.

2) Gs 5 ö 33 : Logtorp, 2 0 за : Legajo, fsv. Losslo (n

mom. 1) kunnn naturligtvis förns till loge, fsv. 156, men bn .sâken

ligen annat шершня (snarast : lö ’lodjur' eller nlôjligen : 16 'sank ing

о. 11.’. se Södw. Ordb.).

`°’) Se om desea sjöar närmare under Hyslngen.

‘) M. f1. numn pû. Как
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sammansättningar pá -sjöz

Delsjön 1

Gränssjön

Мёда]ön 3

Ràsjön

Skälsjön.

12) halla., klyfta, gap, remue о. d.; dal о. d.;

Box-ren Glysen

Bredrefven Glâppen

Dalen (Dan) Göljan

Dolpan Gömmaren

Dyfveln Holken

Dänningen Helpen

Dänseln Holten (fsv. Hulse)

Elen Hulingen

Elingen Hulpan

Gapern Hàlvättern

Gillen Jönnen(?)

Gimmen Klysen

Ginningen Klämmingen

Glupen Kolpen

Glypen Kösen

sammansättningar med -sjö о. s. v.:

Bůrsjön Hälsjön

Dalsjön шутит

Gepsye3 Puttsjön

13) sank däld, vattenpuss, pöl, mosse, kâirr, mad

о. (1.:

Brocken (?) Kâfven

пемзы Kärrlůngen

Flogen Loken

Flon 1111Ёед1кго1кеп4

Зёзещ?) Moren

 

Mögrefven

пазы

Potten

Putten

Remnaren

Risten

Ryfven

Ryppjßn

Räpen

Söljen (Р)

Uppdämpen

Vammen

Ãlsken

Öfvergifveren

Örgifven ;

Ristesjön.

Morlegen

Mosslàngen

Myssjaren

Vasen

Vesan;

sammansättningar pá -sjö o.s.v.: Flosjön, кап-81611, Made

sjön, Mortjärn, Mossjön; jfl' fev. Myrisia (SD NS 3: 171 fr. 1314),

nu Myrsjö sn Smäl. (senare ät'ven муть) : туг f.

l) Dct bör dock märkns, att Delsjòn (GS l V 36), Örgryte о. Fäss

bärgs шпаг Vg., SD 3: 80 fr. 1312 tre 331- skrifves Dilsio.

3) Еву. gârdnamn.2) Se МЫШЦ.

4) Ombìldning af Matkroken.
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14) vatten, sj о. d.; vattensamling о. d.:

Afven Naten Varen (?)

Afvern (?) Näken (?) Veta

Juttern Nätaren (?) 'Väte

Laggaren Sommen Vänern (Р)

Lögaren Summeln Vättern Ё

Maren Unden 'Ãg 3

Mjörn (jfr 31) Unnen1 Ören (‚111- З).

At' 'álfnamn erinras om Lagan.

Om utländska betydelseannlogier se t. ex. under “тега

samt Каин, Näken m. fi.

15) kliek, plump о. d.:

Dätten, шиш-п, Plumpen.

16) blilndlling, l'öräl, sammangyttrad lllälSSál 0. d.:

Hurfven, Mangan, Mängen, мазками; jfr Sommen, Sum

meln (under 14). Här erinrns äfven om de (Ono. âìlt'namnen

выпав, Melaka; se Mengen ock щеками.

17) тунца. viisen:

 

(t'sv.) Algudhi Närdingen [Tisken Впиши?‘

Alguten Onsörjen Toren

Allgunnen [Puklingen] Tynn

Alljungen Rägnaren Ullen

Frövättern Tibon Ullvättern

Näckungen Tisaren Vigotten;

sammansättningnr pá -sjö о. 5. v.:

Friggsjön'" Gudsjön“ Näcktjärn

Frösjön Häxsjön Odensjön

l) Med sununansättninger. 2) Med snmmnnsättningar.

3) Ãldre 'Ãgh, nu Àgsjon пашню (se Щеп).

‘) no. Tysken? se Tysslingen.

5) GS 1 V 36 Vg. Det kan he sin betydelse, att det onda svenska

nrtnnmn, (1:11- gndinnan Friggs шиш] säkert ingûr, Миш är nppvísat

fren Vg., nämligen Frlggiœraker. De öfriga af Lnndgr. Зри-1111. int.

s. 83 f. nnförda nnmnen máste nog strykas (utom möjligen Friggebárg

ock Frlggesund). Jfr S'rnENsTurPs штатив i (d)Hist. наши. 6 R

6: 368.

6) Lundgren Spràkl. int. s. 1l.
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Pukagöl Torsjön Trollsjön

Tomtetjärn Tramsjön ' Ullsjön.

At' gudanamnen Balder, Braga, Forsete, Боке saknas hvarje

врёт 1 de svenska sjönamnen, ät'vensom af samtliga gudinnor

utom Frigg. Det har à annat ställe i arbetet päpekats säsoln

en egendomlighet fdr dessa sjönamn, att de ol'ta uppträda sů

att säga »klungvisn (se Виста-ан, Tynn ock jfr afd. V).

Slutligen mä i detta snmmanliang nämnas, att den 011131511

digheten, att sà synnerligen ofta sjönamnen visa sig ha summa

etymologiska. ursprung som oss Шт den isländska mytologien

bekanta jättenamn, naturligtvis beror därpä, att sjöar ock troll

kunna liafva vissa egenskaper gemensamma, sàsom ’larmande,

tjutande’ (jfr Gnlmaren ~ Aurgelmir, Rungeln ~ Hrungnir, Ymsen

~ Ymr), ‘папа, dimmiga’ (Immen ~ Ímr, Ãmmen ~ Amr) о. S. V.

18) personer (person, y1‘kes, folknamn о. (1.):

Asmund (нужен [13а‚11‹а‚1‘1еп]

Ingfasten Kolbrännaren Svänsken (?)

Janhàksen пущи-0116‘)? Tartaren

Pärhàksen Silfköparen Tatern;

[Sibrissen 1] Slaktaren ;

Äskiln; Garpen (?)

däremot ej Bysken, like. litet som det no. sjönamnet Tysken.

Ehuru Асам-ел, Gissmunnen ook Ryningen (Ryngen) inne

hälla personnamn, böra de sásom genom ellips uppkomna at'

med personnamn samnmnsattn gârdnamu uärmast uppiöras

under ‚19.

sammansättningar pá -sjö о. (1.3:

Anderstjärn “ Eskilssjön 7 Halvaretjärn

Bengtsjön д Gunnarssjön -Haraldssjön s

Elofsjön ‘l Göstatjärn Наката]ön 9

l) l'rspr. sammansatt med -sj0.

2) Kanske dock ombildning af ett med поилец o. s. v. besläktnt
sjönamn (se mom. 29). I

3) Se särskilt under латышам, där för Немые: beläggställen 11n

förns, ock märk korsliänvisningurne ofvan.

4) Gs 2 v 33. 5) GS 1 1‘ 36 vg.

ß) Gs 1 v 36 vg. 7) se lisknn.

8) .Eifven naramstjam Gs 1 v 36 rg.

9) Afven нищими GS l V 36 Vg.
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пактärn Torbjörnstjärn 3; Skrttddal'tjärnï

долевыми GrubbetjärnJJ Smedsjön

Jönsetjärn Jungfrutjärn '2L-DSV. Stwckare

Karlssjön Käringevattnet; Pöll

Mickelstjärn Шшшевдбп5 Sutaresjön

Můnetjärn Kolaresjön Svarfvaretjär'n

Olofsjön Dalnrlm посыпанных: Tjuftjärns;

Pärssjön 1 Prästsjön ‘ï Dalkarlssjön

Ragvaldstjärn пумы-9361911 Garptjärnarna

I'sv.Sigmundagy12 Skinnarevattnet татах-9361911

Torkelsjön Skomakaresjön Västgötesjöng.

Nanlnet Lassesjön llöl’ ej hit (se Lanaren).

19) orter, там‘ 0. d.;

Afsättern Glaůkern Rycklingen

Aplungen Gulungen Syningen

Barsättern Hornbetan Tryeslingen

Bullaren Knabbal'pen Turingen

Dramboln (?) Ledingen Анат.” Tydingen

Drättingen Ornungen(?) Villingenu

Fjättmunnen Risingen Yddingen.

Jfr för öf'rigt det mera osäkra запивал.

Dessa namn áro i allmänhet пива ock ha i regel uppkom

mit genom ellips ur sammansättningar med sjö. Att just nästan

uteslutande sammausatta gärdnalnn gifvit upphot` till sjönamn

:lf detta slug, beror tydligeli därpä, att de af dessa bildade Sjö

numxlen pá -sjö förefallit obekväma att anväuda. De pâ -ingen

llade sà mycket lättal'e att vinna terräng, soul de osökt anslöto

sig till en inom dessa slags namn lefvande bildningstyp.

1) Gs 1 v 32, 1 ö 31 vrml. 2) se по: 3 a fang. взад.

s) Ex. frán Ängerln. hos Nordlander Анды-ш. Íìskev. s. 17 f.

4) Gs l v 32 2 ggr Vmil. 5) Gs 2 ö 34.

6) Gs 3 ö 39 Smůl., Presman 1 v 36 Vg., 1 v 32 nml..

31 Vstml., Prastvattnetœ) 2 V 35 Bob.

7)GseòßL 8)6.s2031.

9) Dock snarast elliptisk bildning: Vàstgotetorp.

1") Detta. sjönallm är bildet af bynnmnet Ledinge, 21.-nsv. Lidunge.

Ledhunge; se närmare min ufhandlìng om sv. отпиши pá -ing'e s. 89.

11) Gârdnnmnet Valinge är emellertid sannolikt själft bildet :if en

mera primärt sjönumn ‘Vale (se Villingen).

QQ
С



XX. 3 Berrnstsnz oni-nn. ÃAR. 61

H'ár má äfven omnämnas Addaren, Gissmunnen ock Ry

ningen (Ryngen), uppkomna депеш ellips nr gärdnamnen Adde

boda, Gissmunnatorp ock Ryningsnäs, hvilkas första led utgöres

at' pe'rsonnamn.

Sammansättningarna med -sjö o. s. v., iallmänhet af yngre

datum, äro synnerligen talrika oek falla icke inom omrädet för

denna afhandling. Ex. Holmatorpssjön, Hornborgasjön, Söra

bysjôn, Änghultssjön samt egentligen tautologiska bildningar

sâdana som Sandsjösjön (: Sandsjö : запашет), safsjösjön,

Vallsjösjön o. s. v.

20) aar, älfvar 0. d.:

Namn pá sädana ingä i första leden af t`óljande sam

mansatta sjönamn:

Asplàngen 1, Тау. 'Aspolanger : fsv. Aspa, Aspoaa

зашивал, fsv. Sîdholanger (i Sidholangsœnda 1349) : ‘вши

Strâlůngen 2 l. Strolàngen, fsv. 'Strölanger : fsv. ‘Баб (i Stro

пунш), nu Tvärän

Säfvelángen, {ша Sœvulanger : t'sv. веет

Veselàngen, fsv. Visulanger : fsv. ’Visa, sedan Vesan (Viskan)

Virlângen, fsv. 'Vîr(o)1anger : ‘Ы’. ’Vir(a.), nu ‘Гц-5.11

Ámlàngen 2, fsv. ’Ämolanger : i'sv. Еще. (i Amo (пеки);

ridare i

Nätterhöfden : Тет. ‘мы, gen. ‘папы, nu Nättrabyàn

Sillhöfden : (и. 'Sil(l), nu Silletorpsůn

вывернет: : fsv. ‘щи-яка (i fsv. gârdnamnet Skrikogalla);

samt möjligen äfven i

Vindommen : Vindànl

Ãkervristen : (ну. ’Ãk, gen. ‘Анат, uu Мох-аи.

Jfr ock Älfsjön.

Beträñ'ande de sjönamn pä -aren, -naren (fsv. ir, щи), som

med större eller mindre skìil kunna anses vara aíledda af 3111‘

namn, hänvisas till afd. II ofvan (ss. 18-20). Этна fall äro

Växaren, af Ген. (fno.) ‘álfnamnet Vaxa., ock ‘Аварий:- i Ämpnis»

holm, at' Em ’Amânï

Med suffixet -en 311- sannolikt знамен 1 (akc. 2) bildat af

namnet pit den ä, som i fsv. tid faktiskt hetat Этап (jfr socken

1) Se dock under Vlndommen, där det framliñllcs, att sjön snm-are

än ân gör skäl för namnet ’slingrande, ионе’.
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namnet fsv.-fda. Svarthra. ‹— 'Svartar a, nu вить). Vidare hör

УЗЫ bit Rottnen (<- 'Rotne) : älfnamnet вот (se afd. Il, s. 19).

Med añedningen -il ¿ir Värmeln bildat afíiodnamnet Vœrma.

Sufûxet -ing (ung?) ingär i Rämmingen (: Rämmůn). Pů

analogt sätt har enl. Modin Sv. lm. XIX. 2: 197 sjön ишиа

gen Нац]. <- ‘шпицев erbällit sitt namn af шпал (andra

mera osäkra exempel ofvan afd. Il, s. 27).

Bland af änamn, med konsonantisk aiiedning bildade sjo

namn märkas för öfrigt Multen 2 (z Шипение:- <- ‘Mulder

sœter : fsv. älfnamnet ‘мим, gen. Mulder) ock Östen (: Ösan);

se 'áfven under Yismen.

I öfrigt kan jag ej nog kraftigt betoua det intima samman~

bang, som i пите tider ägde rum nxellan sjönamnen ock nam

nen à de äar, bvilka stodo i förbindelse med sjöarna.

I en mängd fall ser det ut, som sjönamnet vere det pri~

mära; sä t. ex.:

Alster-n : Цыган (j fr dock Till- Gisslaren : Gissleàn

lágget s. 2) Mien : Mieän

Bolmen : Bolmän Nömmen : ‘Nöms

Fryken : ‘Рт-1118. Saljen : Salgha. i Salghowirke.

Säkra fall pâ. grund af formen âiro fsv. ânamnen

'Hiyrkial (i fsv. Hyrkiotorp) : Horken

'Ryskia (i Byskiomadhum) Rusken, fsv. Rusk

`Yskia., 'Qskia (i ä.nsv. Öskiovik 1567) : Usken. Jfr 'Syt-ra

(in sytro) : Suttern s. 61 not.

Hit höra пани-1151119 namn sädana som Kymsä1fven:Kym

шеи, Mangsälfven : Mangen, Rällsälfven : Bällen, Tvällsälfven

: Tvällen _ märk nämligen в ìförsta sammansättningsleden _.

Temnareàn : тешим-0111. Beträtfande dylika bildningar fiuns

doek alltid den möjligbeten, att de sjönamn, som ing-â. som

Штата sammansättningsleder i änamnen. i sin tur bildnts af

gamla. наши pá änrna. Sá talar det I. 502 framställda för

slaget till bärledning af Bällen snarast för att detta Паши

ytterst gár {Ишака till den gamla benämningen pñ än. Ett

analogt fall är Älgsimsán, bvilket наши ju innebáller 836111111;—

1) Dessn exempel kunnu läit ökas; men dû liknande наши ì all

mänhet Его mig bekßnta nteslntnnde fràn пуски: källor ось jag sáledes

ej Навет, i Инд màn de förekomme i det lefvnnde зря-дней, "ligar Зав

ej Шеи: nůgot nfseende vid dem.
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net Ãlgsimmen. Detta sammanhänger med âns torna паша

‘Ima (senare äfven Immeàn), jfl' Immotorp (<- ’Ímojiorp). Om

nu den här ingäende stammen Im- iörst uppträtt i sjönumnet

eller änamnet, kan jug, säsom af det följande framgär, ej afgöra.

I andra fall synes man böra utgà frân älfnamnet. Ett

вашем exempel härpâ är väl nsv. явит-зап : Skottsjön, af en

fsv.-fda. stam Skut- (se d. 0.). Rottnen 1 ook 3 utgàr i'rän det

fsv. älfnamnet ’Botn. Pä. summa вы: har Баллоны Lungälfven

(fsv. Lung[a]) gifvit namn ät de bñdu sjöarnu Lungen, Binn

älfven (fsv. 'Binna.) ät Binnen, Virân (fsv. Чита) ät Viren 3.

1 följande fall vägar jag intet best'ámt afgörande, сит-1117311

jag i Foregäende artiklar, till hvilka f`ór öfrigt hänvisas, kunnut

ge fóreträde ât den ena eller andra möjligheten:

Aspen 3 Aspán

Еды-вен Färgän

Gallsjön Запад, se Gallen

Glimsjön Glim- i оптики, se tillägg s. 7

низшими-нарт ’Hîpä (jfr gärdnamnet Наб.) afd. I, s. 221

Bummeln Humleân (afd. I, s. 235); sjönumnet är här

snarast primärt

'Iœjwa Jädran, Se Jären

Judan Judaàn

Julan Djulaströmmen

Knoen Knoàn

Lunten Luntůn

Läen Läàn ( l. Lässeboàn) afd. I, s. 377

Molken мещан. Den vid än belägna gârden Molke.

visar hän pá ett osummansatt fsv. änamn.

Morpan Morpan, gärd vid en ä, som stär i fór

bindelse med sjön ock som antagligen

burit summa namn

Naten fsv. ‘Цвет i Nœtutorp

Nitten шииты:

Noen fsv. ’Nôdh i Noby (fsv. Nodhabymala

‹— Nödharby)

Näfsjön ‘пата, nu напева (z fsv. Nasiïwabergh,

*H* fsv. Nœßuoqwœrnl); Se Niiekkalfven

1) Уайт. kl. jordeb. н. 264 fr. 1447 (att Иуда till de under

Näckknlfven nnförda {ох-тети)
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Bamsjön fsv. strömnamnet Rampne i выправьте;

se Ramsen

Введён Raden 1. Badaân (Se клавиш-ед).

Biögden Bögdälfven

'Skœ1dir, 'Skœllir l
Skœlla i fsv. Skœllo шаги; se närmare

afd. I, s. 549

Stafsjön nsv. этап Nke

Suttern fsv. ‘Sutra (in вин-о SD 4: 285 fr. 1332)

Smäl.; se tillägg ock rättelser’

Svansjön DSV. Svanan (Allvin M0 S. 4)

Svarten 1 fsv. ’Svart i Витька. 1334

тогами Torsân (se Toren)

Viggen l, 2 fsv. `Vigg(a) i ‘Изведал

Viggen 3, 4 Vìggälfven

‘пашен 3 Visman, шаге 'Vian

Älgsimmen 'Ima (i Immetorp), nu Immeàn 1. Alg

simsân (se äfven Rösimmen); jfr ofvan

s. 62 t'.

Ören 3 Öreá

Örlen fsv. 251-111 1 ßrlo Oos (SD NS 2: 830, 831

fr. 1414), se вёл-шаге örlen.

I detta sammanhang má. inskjutas en t'örtecknìng pá de

icke direkt inom omrädet för afhandlingen fallande fsv.ânamn.

som jag ansett mig kunna uppkonstruera eller som i öfrigt behand~

lats ock som oftast visat sig äga sliiktingar bland sjönamnen.

De konstrnktioner, som i det föregäende anföras som blott

möjliga, förbigäs här, liksom äfven skett i ofvan meddeladf;`

t'örteekningar.

fsv. Agh(e.)? i Агава, se afd. I, s. 19

s Ange, (i Ango qwœrn) i förbindelse med Angasjön (z 5111-11

namnet Ange)

>,» ‘Авив i Askubœkker, se afd. I, s. 605

» ‘Dimma 1. Dimba, se Tillägg s. 3

и 'Diupa i Diupudal, bäck mellan Чём). Dalsl.,se nld. I. 5.90

 

1) I fsv. Знамение, Skœllis naeœs.

l) Formen in это SD 4: 324, 335 tyder dock вши-аз: pal ш

älfnamnet nfietts af sjönnmnet saisom 'Ryskia nf Rusk o. s. v. Dess:

former ntgörn tillägg till art. Sllttern i afd. I.
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fsv.

ì

nsv.

Э

fsv.

Э

nsv.

ì

fsv.

Drys (SD NS 1: 164 fr. 1402), ström i Vg. : germ. driusan

7falla, störta' __

’Èm(a), nn Emmaån, Bo sn Nke o. Hällestads sn Og. (jfr

Emaqvarn 1563), se afd. I, s. 106 samt ‘Ища

Ètra, nu Ätran, se Ettern

Tala, sedan гамак: Skepptuna sn Uppl. Salvius Upl. s.

139 с fno. Рада Rygh Elven. s. 45; jfr äfven Falken

Frilla i Frillostrøm, se Tillägg s. 5

Fulda. i fda. Fuldubogha., nu Fylleàn, se afd. I, s.: 151

‘Руна, antagligen namn på den bäck i Strå sn Og., som

går från Руна mosse till Tegelladsviken; jfr nämligen

Руна, nanm på en i närheten belägen gård, år 1447

skrifvet I Руно (Vadst. kl. jordeb. s. 15); se mom. 45

(Зазвав, se нагнет

вами, se Galten

(шлангам, se впавшем

'Gläma, nu Glomman, se Tillägg s.

Отит-аи, Se (Ноны-п

Gnymm, se afd. I, s. 182

Grypla i Gryplo ström Styfl'e Bidr. 2: 71 fr. 1399

‚

l

ä.-nsv. Gulldspång, nu Gullspångsälfven, se afd. I, S. 197

fsv.

D

l)

D

D

 

’Gymma l. ’Gimma., se afd. I, s. 206

эта i вантам, se afd. I, s. 283

Hasle. 1320, se afd. I, s. 217

певшие (obl. kasus, SD 4: 743 fr. 1340), ä i Sniål.

Hind, gen. Hindar, ingår tydligen i fsv. Шпагат os VGL

IV. 10 (se afd. I, s. 220)

ноша 1346, se Hörnan

'Humbla i fsv. Hombla. strøm (SD NS 2: 54 fr. 1408; jfl'

Hummelnl)

'Hylla i Hyllo oos (SRP nr 89 fr. 1352), nu наказан Rans

bärgs sn Vg., jfr no. äll'namnet Hylla.

Héra., nu Härån, se Hären

Iulastrøm (yulastrøm SD 5: 34 fr. 1341), nu Juletorps å.

Tjureda sn Smäl.; jfr de no. älfnamnen Jola., Ju1, яма

Rygh Elven. s. 121-23

кацап (1410), nu ‘Шпага. tröm (se afd. I, s. 330)

1) Namnet bör läggas till där anförda namn.
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i

)

ì

fsv. Komœlla? (Komella qvarn SRP nr 1488 fr. 1388) Vg., Se

‘титана. se Deden

‘Ниагара? se nfd. I, s. 317

Leghe, antagligen älst ’Legh, gen. 'Laghar (‚111- fda. вазе

holm 1399), nu Lagen (se under Lnggaren)

‘шва, sedan шип Vrml., se afd. l, s. 369

Lez-(a), dels ватта“ namn pä Norsälfven, dels väl ingàende

i sockennamnet Lex-dal (se afd. I, s. 338)

‘вёл-15119. (ä), nu Lerjeàn Vätle hd Vg. : Lerjeholm, Маге

Lerje, enl. Edgren июне 11. s. 138 omnämnt är 1463

’Lìka, nu Likan (: Likenäs) Vrml., Se Llkstammen

‘марш, sedan Lyde-â., nu Lödde à. Skä., se afd. I, s. 269

Lôra i Lörotorp (1364), nu Lotorps ström, se Loren (afd.

I. s. 363)

(fda.) Lumma. Skâ., se Bugge-Rygh Elven. s. 325

Lusn Iläls.L., nu Ljusnan

`Lutr(a.), nu Luttren Vg., se afd. I, s. 358

'L§a., nu Högvadsän Hall., vid hvilken gärden Lys är be

lägen, se Lyon

Lyghna. i fsv. Lyghnobœk, se Lygnern (se afd. I, s. 366)

’Lœme i l'sv. Lœma, Lämmothorp (SRP nr 614, 2439001:

Lœmonœs (SRP nr 2434, ‘2496), nu Lämmetorp ook

Lämmenäs Rìsinge sn Og., vid änr, som stà i förbindelse

ined Näi'ssjön

'Left(a.), nu Löfteán, se Löften

'Lepe i Lepedal, se Matlöpeu

(fno.) Машин (Maulnngh), älf frůn sjön Медине: (Maïujlungr),

fsv.

nu Mölingen Alfros sn Härjed.; se NGL V. 2: 814

'Mien gen. 'MistarzMisterhu1t(setillägg). Samma gen. lis

tar ingär vâìl i Mistersjön Virserlnns sn Klm. (se at'd.1.s.403)

Noes, Se Новее"

'Nys i fsv. Nyobek, se Xyen

Oghn i Oghnaroos, se Ogen

Rae., nu Вып, se Шеи

Rest- i nsv. Ванный/911, se Resten

'Rinna, nu Rinnan, se Rlnnen

Ripa, Ripaa SD 4: 473 fr. 13451, jfr fsv. Bipaqvarn (SRP

1) Dessu fsv. former böra läggns till de under Rlpplingen nnförda.
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fr. 1380 : Rippetorp s- Bipathorp SD 4: 473 fr. 13451,

antagligen af 'Ripoporp2, ве Ripplingen

fsv. Byniandi, se afd. I, s. 495

› ‘Ву‘с, gen. ‘Rytiar har möjligen ingätt som första led i fsv.

Rytiaräs (пугавшая SD 3: 277 fr. 1316), nu Rytterůs

Longs su Vgï’

» 'Rytla i fsv. Bytlofors, пп Böttileán'1L :Rött1e, fsv. in Rytlo

(SD 4: 323). se afd. I, s. 496

› Rödha, Se Rön

› Relda., Se Bölen

s ‘Замша. i fsv. Sadhobœkker, se Saden

э 'Salva i fsv. Saluo qvarn, se Sulvaren

nsv. знамен, se afd. I, s. 554

s . вогнал Vrml., se Sormen

t'sv. ‘Spêka i Spekuos (se Seblyt. VGL s. 566), jfr no. ält'nam

net Speika (Виде-Будь Elven. ss. 241, 335)

>' stang, nu Stängân, se under Stang

nsv. Stockůn, se Stoekuren

t'sv. Burt, gen. ‘Sin-tar (i Surtaby 1413, Surtedal), nu Surteàn,

se at'tl. I, s. 594

» Svœlta. i Suœltoquarnó, se Sulten

'2L-nsv. замками-55, se Sñngen

fsv. введён, se under Sännen

› Sœva., nu Sagän, se Sagan, Slifvelůngen

» ‘Tan(d)œ11a har möjligen varit namnet pä Tandlaân Husby

Rekarna Sdml.; härat' gârdnamnet in tanœlle (SD 4: 640

fr. 1338). Namnet тоге т till sin senare del samman

hällu med de at' Lidén Spräkh. bidrag s. 5 behandlade no.

ììlfnamnen Elda; 311- äfven auf. arb. s. 24.

l) Se not 1 à föreg. sida.

2) Jfr liknando fall Nor. Asclnv. gr. § 148.

8) Änamnet, som vere besläktat med Rotn о. 5. V. (se поилец),

har möjligen bnrits nf det mycket lille tillopp till Liden, som fiyter i

närheten.

4l) Om аспид ñ se Allvin Vista hd s. 32.

5) Dennu Кущи, от hvilken SD NS Ill Reg. blott nämner, att den

troligen ver belägen i Smâl., har legst i Hällebärga sn Smäl. (se Vadst.

k1. jordeb. s. 203).

Sv. Мидии. XX. 2-3. 5
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fsv. 'Tappa i fsv. Tappoström (SRP nr 824 fr. 1368) Eekerö su

Sdml.; jfr det uf Rygh Elven. s. 267 anförda 1102111

namnet Teppa

э 'ripa Vg., se ‘111111

› 'Trôs, nu Trosaàn, se afd. I, s. 645

» ‘Тгёва, Se Tros

3 ‘типа, i fsv. Tullorum, se under Tullan

э 'Typta, nu Töftedalsàn, se under Torten

э 'pinten l. `Íniütä, nu Tjute â., se under Tjutlngen

э ‘Ula (11111, Wlv SD 4: 8, 73 fr. 1327, 1328), :lod i Hsin.l

i. 'Üva, nu Ufvan Vrml., se Ufven

э ‘Vadha.(?), jfr пана (SD NS 3: 309 fr. 1418), kvarnuamn

i Vg. = fno. ’Vaöa (Rygh Elven. s. 288)

э ‘Vala i fsv. Valudalir, se Valen

› ‘72.10, 1111 Velän M0 hd Smäl., se under Willingen

llSV.Va1an : Valâse bl'llk, se Valen

› 'Vara i fsv. Varubfrlo, 30 Vuren

i'sv. ‘Vern (i Warnema), nu Varnan, Se under Varen

› ‘70,0, möjligen fsv. namn pá Motalu ström, se närmarc

under “тет

› Timm? nu Vimleàn : Vimle, se Vimmern

э Vindaetrem, se Vindonnnen

› ‘Vîra, nu Virboàn, vid hvilken gärden Virbo 311 belägeu:

se afd. I, s. 235

› 'Visk i fsv. Viskœlf, 30 Bilder Vlsken

nsv.Vä.1ân Jtl., se Yâlen

› Vángan Vrml., Se Vânguren

fsv. 'Vœpil ä, se ‘тещ __

;› 'Vœn- i Vänàkra, Vânnebo ock ‘типы-011 1 Orby 311 Vg.

(se Rygh Elven. 294)

› ’Veenta i Vœnthe. quœrn, Vœntho чины-п (Vadst. kl. jordeb.

s. 183 fr. 1447, 1466) Vartoi'ta hd Vg.

» 'Veere i fsv. Vœro виды, 30 under Väringen

«,> ‘Ища, nu Ölman, jfl' fsv. Ylmahœrad, se Öljaren snuit

afd. Il, s. 33

» ’Äma, nu Emmaân Lerbäcks sn Nke, i gärdnamnet eamo

(SD 5: 593 fr. 1346), nu Emme i summa sn. Ett ì sam

1) Namnet bör tilläggas till nrt. Ullen slutet (I, s. 675).
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band med än stäeude vattendrag synes ha hetat Em(a.);

se of'vnn ock utlörligare under art. ‘Äma, ат uppgifter, som

lemnats i afd. I, s. 108, nägot modifieras.

nSv.Ämtan ‘ИШЬ, se Ämten.

201/2) bärgnnmn:

Letten? Jfr dock tillâigg o. rättelser. Ett norskt älfnamn,

som afletts at' ett fjällnamn, behandlus at' Bugge-Rygh Elven. s.

336 (Selna. : Salen).

21) ström, strömdrag о. d.; Pinna, Нуга:

Rinnen, Strákenl, Strömarenz; jfl“ Flyttingen, Vifloten ock

'áfven Strömsjön.

22) kroppsdelar о. d.:

Asbrunnen Knon Oxögat

Baetfoten Lofvarna Rumpen

Björnklammen Lángbogen Strupexl

Degerlofven Lánghalen Tarmen

Getryggen Lànghalsen Tarmlänger'l

Halen Magelungen Trummen (?)

Hofven Muloxen Täfösìngen

Halen Nj uren Vispolen (Р).

‘Hälsingen Njurhulten

Iljan Opperhalen

Af med -sjö o. s. v. sammansatta lnä nämnas:

Ballsjön Magsjön тандем?)

Ha1tjärn(?) Nacketjärn Vůmbsjön

Hjärtsjön Njursjön Ögesjön.

Hjässasjön Pattsjön"

Klöfsjön 3 Rumpsjön

Jfr fsv. Alboghal etröm (1447)5 : al(n)boghe ’al'mbäge’.

 

1) Jfr till denna art. пишет äfven Karsten Osterbottn. ortn. 1: 107.

Il) Med afseende pá. Rinnen ock Strômaren erinras om det garnis

namnet pů Tiber : Růmö : (в)теп 'Byte'.

s) Gs 4 o 31. ‘) Gs в ö зо Uppl.

5) Vadst. kl. jordeb. s. 108.
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23) husgerîtd, треп, redskap, klädesplagg о. d.:

Bilh'ngen 'Klubblângen Spaden

Blàkaren Kylingen (P) Spiken

Bokaren Käxen Spjuten

Bâgen Käxlan Storkorgen

Fiolen Längnälen Straten

F( jХиппи Meslängen 1 Svärdlůngen

Gullringen Nadden Trön 3

Hackern Nistingen Tyreln

Halftron Nyckeln Tângen 2

Järten NЩеп 2 Vagnarcn

Kammen Plogen (Dalal'na) ‘Изящен

Karbon Pungen ‘Певец

Kedjen Sim1àngen(?) Värpeln

Kilen Skrufven Ändern

ищет Smedbäljen Агнец.

Kloten Socken

Jfr bärjedalska sjönanmet Tyckeln (af redskapsnamnet сук

kel)‘ ОСЬ fno. äll'namnet Шиллинг‘).

Sammansättningar pä -sjö о. d. tiro:

Blägdesjön Hosjön Kulsjön 5

Broksjön намазан Nafsjön

Byxetjärn Karsjön Nafvarstjärn

Handskesjön Kilsjön Nyckelsjön

Hartgrepas löje- Kistevattnet Piggasjön 9

trag“ Kittelsjömlzettil- Pipsjön10

Hattsjön Knifsjön 7 Skräppasjön

l) Jfr no. Meisfjorden Будь NG 16: 95.

2) Om namnet hör till вы; snarast är det ait юнга som fsf.

‘шеф.

3) <- 'trauia- 'Uitg'. 4) Modin Sv. lm. XIX. 2: 247.

5) NGL v. 2: 815. Jfr fno. muneug ’b1-:cken о. d’.

6) Wiesclgren 2: 750, Hellqu. Ark. 21: 139.

7) Se Kllxen eck Yxern; jfr Кашне tresk (1500-talc1) Nord

lander Norrl. saml. s. 27 ock Нэп‘. Knifsund Karsten Osterbottn.

ortn. 1: 53.

8) GS 1 V 36, Kuletjárn 1 V 37.

9) es 2 o 39. piggagol 71:0. 1°) Gs 4 o a7.
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вракиárn Tůngsjön Yxsjön.

Spjutsjön Vagnsjön

Враги]ärnl Viggsjön

Jfr de at' Lidén Spräkhist. bidr. ss. 5, 24 f. {штатную norska

parallellerna.

24) bjälke, stake, stock, stůng, kîipp, kloss, pinne,

brîidn о. d.; gren:

Bjälken Likstammen(?) Stockaren

Filìngen М]älldrängen( ?) Storti-on

Fjälaren Slänningen Tenaren(?)

Gisslaren Snesaren Tullan

Gränkafveln Snesnaren Täljaren

(задаем Sperren Чарах-1111;

Klampen Spillen

sammansättningnr pâ -sjö 0. S. v.:

Klosstjärn Stafsjön Stângsjön.

~ Käppesjön (Р) 2 Stamsjön

Sparrsjön Stooksjön

Jfr fno. sjönamnen 'Keflingr, 1111 Kjevlìngen“, 00k Knef

lingr4 samt älfnamnen sv. Stàngän (fsv. stang) eck fno. älfnam

net ‘нёба (: róö шнур.

25) sol, maine, stjä-rnor:

Solaren, Solen; jfr Soljen (Se 35);

af sammansättningar med -sjö: шпата, stjärnsjön.

26) dimma, ùnga, imma о. ‹1.:

Dimlingen ( fr 35) Immen Ãmmen

Emmern Rö(s)immen Ãmänningen

Emsen fsv. шкафам?) Älgsimmen

Gufven fsv. pughn (Tàkern) Ämmern;

Immeln nsv. Ãmmelângen

sammansìittningar med -sjö о. d.: Dimsjön, Emsjön, Ãngejön.

Jfr fsv. ánnmnen Ama. (se Ãmlńngen), Ange. (se Хит), Ima

1) Gs 2 0 32. 2) Gslvßßfxappenannnn.

s) se Kurven.. 4) Rygb NG 15: 315.
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(se Rösimmen), nsv. änamnet Ämán (fsv. Eem) ook (?) fsv.

sockennamnet Nœvilsio.

27) skum, fradga о. d.;

Femmen, Froden, Frödingen; jfr Fraggen.

28) is, snö:

Islingen, Snövälen;

sammansättningar med -sjöz Issjön, Snösjön.

29) Sttlrkt läte l. ljlld (besl. med ord, som betyda:

klinga, ljudu, ropa., skrika, tjuta., grâta., jamra. sig,

hvina, sjunga, tala, rytn, dâna, larme., brusa, susa

o. d., bläsu, storma):

Anen Krön

Anton Kväggen

Bjälmen Kvännaren l

Brängem?) Kärrnen

Bàngen Köm (Í' jfl` 39)

Gallen Lonen

Galmaren Loren

Garpen(?) ` fsv. Lyniendi

Gnöttlern fsv. 'Liuper2

Gallen nsv. Свищ?)

Gällingen Ommen

ловец Open

Judaren(?) Basten

Jällunnen Bommen

Jälmaren Rottnen

Järmen Rungeln

Rusken

Rälln

Rölen

Еёmen

Römmungen

Sagan

Skrikegallen

вишен

Ski äfveln 3

Ströjan 2

Sângen

Tjutingen

Ушел

Ylen

Ymsen

ôbiuenœ).

Till dessu ansluta sig pá sätt ook vis: Foxen,fsv. ‘гудит,

‘Ilaren, Kàren.

1) Möjligen депеш förmedling uf ett älfnamn.

.2) I sockennamnet Ljuder.

s) Till de under Skräfveln плюша namnen kan läggus Знайте!

kan» (Gs 5 ò 32).

4) Fev. 'strydnn
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I detta sammanhang el'inras om ânamnen Brusan, Susan eller

Заведи = fda. (ampne) Suse1, Tjute à samt fsv. Ryniandi; vidare

om de af RYGH omnämnda no. älfllamnen Brumma?, Dunas, багра

(se Gnrpen), Gaule., куша, Skratla, Skrika, впадаю, till bvilka

torde böra Издав 's1adra (se under Sk'ljnningen), samt ñ.sv.

Svallerbäcken (<- акушер) еп1. Karsten Osterbottn. ortn. 1: 42.

Utomnordiska betydelseanalogier, särskilt med sjönamn,hvilkas

grundord betyda 'tala o. d.’, alliöras llnder Sagan.

Sammansättningar med sjö 0. d.:

G111|.msjö‘1 Klingtjäa-n6 Skriksjön

Gällsjönf’ Romsjön

samt pá sätt ook vis 116155611.

30) Stor, vid, rymlig, bred о. fl., 11mg о. .1..

Bolmen Möckeln Tynn(?)

Bredrefven Möcklailon Vidöstern

Bâlen Rummen Vielängen

Bällen Rymmen Vien;

Degerlofven 0. s. v. Storanden 3

Längen7 Styran

sammansättnillgar med -sjö о. s. v.:

Bredesjön Làngsjön fsv. Rymmesyo9

Bàlejön Möcklesjön 118V. Sborejön

Degersjön Rummesjön Viesjön.

31) liten, smul, tràng о. d.; kort о. d.:

Krampen (jfr 40) ’Làngnälen Mjölângen

Lillen Magern [Mjörn]1O

Lisnan Mjögtvängen Myingen

l) Madsen AfnO 1863, s. 192.

2) Rygh Elven. s. 24. Jfr äfv. Karsten Óstcrbottn. ortn. 1: 96.

3) Bugge-Rygll NG 14: 193. 4) GS 1 V 37 Hall.

5) Namnet 5.1- vanligt, men flertydigt; se Gällingen.

6) GS 2 Ó 32 Nke. 7) Med sammnusättningar.

8) Ock andra sammansättningar med StOr.

9) Gůrdnamn.

10) Jag anser nu, ntt detta паша snarast bör {ёж-111111215, sâsom alter

пай“ föreslagits i artikelns slut: :lf en stain mer- i afljudsförhâllande

till lat. mare o. s. v. (se nr 14).
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Naren

Пап‘ven

Narfveten

Njärfven

Noren

NШеи

Närdingen 11151

Nären

Närten

Nömmen

sammnnsâìttningar med -sjö o. s. v.:

Korttjärn

Lillsjön

Magersjön

Mju(e)sjön

Mjuggsjön

Mjö(a)sjön

Mjögasjön

Mögsjön_

Snuggen

Yngaren

Ängaren (?);

j fr Smälten;

Smalsjön

Smàkraktjär

пива

Smàvattnet.

Jfr ñ.sv. трапеза (Karsten Osterbottn. ortn. 1: 97).

32) rund, aflůng о. d.;

Añángen, Ш’.

Bundsjön.

'Runnin Бай/ею,

33) rek, krokig, sned о. d.;

Ники (Р)

Krokvälen

Krökingen

Raklângen

Vindommen

Viren

Trindeln, Valen. Jfr

Vren

Vrângen

Vrängen;

sammansättningar med -sjö 0. в. v.: Krokejön, Virsjön, Vráng~

sjön.

34) ilat, slìit:

Fladen

Flaen

Flagan

Flakon

Шагал

Flaten 1

Flaxen

Flen

Floden

fsv. 'Flöknir

nsv. Шатен

Fläten

Platen

витал.

Jfr äfven l'sv. 'Flidhir (se Flögen) samt Filingen (24), гаа

laren (24) ook Spillern (24).

Sammnnsättningar med -sjö о. s. v.:

Flaksjön

Риге)ön

[Flàsjön]

Flätsjön

Jämnasjön

Slättsjön.

l) Sedan denne artikel аки-119115, 1181’ jug för Паши 1 funnit en

fev. form, Flata. quœrn (мы. kl. jordeb. s. 162 fr. 1466), шомп

rande den nom. ‘Ив/а, som man af tvàstafvighetsnkcenten väntlr Sig
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35) fäl'g (ljus, klar, hvit, röd, blâ, mörk, svart о. s. v.):

Bjälfven ‘Glingen (?) Renaren

Blanken Gröningen Ränken

Bleken Hummeln Rölângen

Bleklängen Hviten Rön

Blàgůln Hyen Salen(?)

ВЫ];aren Haren Salj en

Blän Jälken (Р) Salvaren4

Boren Larjen (?) Skiran

Borlängen Ljusen Skiren
Dirnlingen fr26) Ljusnaren I Skirlângen

Dofvern Ljusterhöfden Skäran

Dunkern 1 Lottern Skären

Falken 2 Lyren Skärlůngen

Färveln (P) Muskan 3 Soljen

Gla Mörken Svarten

Glaen Mörklàngen Svartingen;

Glan Mörkmalen

Glien Ottnaren

jt'r ält'namnen Glommenů, Klaren ook se under 'Skinande

I detto. sammanhang má erinras om de t'no. sjönamnen

Lygrir, Lykrir (se Lyren) samt tjordnamnet Lysir.

Ai' sammansättningar med -sjö o. s. v. má nämnas:

высказал Borsjön Hvitsjön

Blanktjärn Grâtjärn Шт]ärn

Blavik в Grönsjön Ljиве]ön

l) Lägg till denne artikel: ñ.sv. Dunkarfors Snxén Sv. bosättn.

hist. i Finl. 1: 255, Karsten Ósterbottn. ortn. 1: 118.

2) Nainnet hör säkerligen ej till mom. 1. Ett nppliindskt älfnamn

Гада, som snnnolikt äfven innchůller färgadjektìvet fal, anföres under

1110111. 20.

s) Till denne. artikel má läggns, att gůrdnamnet Myskja, vid пуща.

sjOn (GS Ó 31), Edsbro sn Uppl., möjligen tyder pá ett besläktat

sjönamn ‘мушке, gen. Myskia, eller pû. ett ůnumn 'Myskia (jfr fsv.

‘пунше. : Rusken).

4) Till nrtikeln kan nu läggas ti.-sv. Solf á. (Solßuo 1543) enl.

ett fürslag af Karsten Osterbottn. ortn. 1: 66 f.

5) Fsv. 'Gläma = no. Glommen; se närmere tilläggct under (Маш.

6) SD З: 2, 6, nu Blávìk, gard 1 Ekeby en Og.
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Lysevattnet Rödsjön 1 skärsjön

Mörksjön Skirsjön Svartsjön.

Jfr fsv. gärdnamnet Видимое}; (se Rön).

36) eld, straìle, gnistn о. d.; brinna, glimma,

blänka, гнёта:

Eldan, Eldmörjan, Равным? ?), Glimmingen, Sinnem,

Tislángen, ‘Наши-ед; hit Кипит ock räknas Glan, (Шеи, 'Gun

gen (under 35);

sammansättningar pû -sjö 0. s. v.:

Blänkesjön, Eldsjön, Glimsjön, слышат, norrl. (iL-DSV.)

Skinsiö tresk, Strälesjön;

jfl' no. Glitrevandet.

37) kol, sot о. d.:

Kolsnuren, ’Kolunden, Soten; jfl’ Kolbrännaren;

sammnnsättning pá -sjöz Kolsjön.

Л!‘ fsv. Kolbœkker, nu Kolbäfcksàn (Se Kolsnnren).

38) тонет, fmgenäm, твид, mild о. d.:

Гну. (fda.) Fripe, nsv. Frillen, Fryken, лишение), Lisman;

jfl' Lusten;

samnmnsättnìngar pá -sjö 0. s. v.: Fagersjön, Ранец-‘саги.

J fr fno. Houisjór, hvarom se Будь NG 2: 249; vidare видна

bäck Skä., hvarom se Рант]. s. 241.

39) bekvâim, lìittůtkomlig, sìiker о. d.;

Kymmen, Köm С’ jfr 29), Ãnimmen(?). Л!‘ Tryggtjärn.

40) 0nd, fnrlig, lömsk, besvärlig, osìiker, svńr,

шт 0. d.;

Aglan Envetten Lůkan

Bůñren Illern Parsen

Drögen Krampen ( fr 31) Backen

Dâlingen Krampsàngen Skropen

1) Jfr fav. дышащим Rodhasyo (se Вёл).
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Striern Strángen fsv. 'Utrygger

Strufven Sturfven nsv. Vammeln.

зайцем Trätten

Hit hör väl oeksä Lömsken (GS 4 Ö 29) Gästr.

Sammansättningar шей -sjö о. 5. v. äro: Illersjön (: fsv. 85.16

namne't Illasyo), Kramptjärn, Parsjön.

Jfr ät'ven no. Styggaaen, nsv. Styggforsen, Rättviks sn Da

larna, med »et grufveligt Vattnfall, 15 famnar högt, i branta Bergs

refvan» (Tuneld I. 3: 73 [1787]), samt 110. Utrygsvandet. I detta

sammanhang má äfven erinras om det mytiska isl. älfnamnet

Slíö(r) (: sliör ’fruktansvärd о. d.’), hvarom utförlìgt Müllen

hoff D. altertumsk. V. 1: 113 följ.

41) lugn, 10j, trög:

Körn ' Lunten Sàkern

Lammen Lygnen [тёщи-п]?

Lismen1 Lygnern ‘дн-швеи.

Lisnan l Remmen

Lommeren Sillen

Jfl' Dövalen, fsv. äli'namnet Sœva (Säfvan) i Зав/916113611

samt det at' Будь NG 15: 236 omnämnda norska strömnamnet

Luna ock det no. дышащие: Dumba, hvilket som Rygh NG 15: 298

med skäl gissar, hör till dumbr ’stum’. Andra ex., särskilt

frän Tyskland, ani'öras under Lummen.

42) rnsk, liflig, oroljg о. d.; ila, skynda о. d.:

 

Agaren (?) Fysìngen (?) Lungen

Akaren (‘1’) Kerken Matlöpen

Femlingen Leken Skundern

Funningen Lixnaren Svarfvaren

1) Se tillägget (till afd. I, s. 347).

2) I det föreg. har nàgon gàng hänvisnts till nrt. Тыкаю, dâ tal

58111: 0111 sjönamn med betydelsen ’trög о. d.’ Dessa hänvisningnr be

rodde pñ den uppfuttningen, att det gamla питает p5 sjön ризы: ’dim

sjön1 -› рипв- associera/ts med adj. tung ock skämtsamt »öiïversattsx`

шей taker ’trögmàns'. Emellertid synes uttalet nf sjönarnnet med öppet

á. förbjuda denne tolkniug af танец-п (se art. I, s. 663); enligt en äldre

till mig lemnad uppgift skulle пашней uttalas med slutet à-ljud.
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Svinnaren Vimmern ‘Папы-ед.

Trosken 1 Visken

Táfösingen Vismen

Hit böra antagligen oeksä älfnamnsstammen ешь, 'rm

ock älfnamnet Vesan (fsv. 'Visa i ‘навешивал, t'sv. чтивш

ger). Ett älfnamn medusnarlik betydelse är Гм‘. ‘Vaöa, om bvilket

se under Yadjnngen. Afven erinras om no. bäcknamnet Заика

(se шипит). Ехешре1 pá utomnordiska ält'namn med dylik be

tydelse antöras ваты]: under Yeselângen.

För fiera af de uppräknade sjönamnen ligga antagligeu ält

namn till grund; se mom. 20 samt afd. Il, mom. 3.

43) djup:

Bottenlösen, Djupen, Djupsnuggan, Döpplingen. Л!‘ Djup

sjön.

44) grund: °

Grundsnuggan, Grunnen. Jt'r Grundsjön.

45) full; tom:

Fullen, Fyllen, Fyllingen.

Sannnmisättuingur pá -sjö o. s. v. aro: Fyllesjön (se Булев),

тетивы".

Till de under Fullen, Fyllen uppräknade наслал-аде“ má

ìifven läggas det älfnamn ‘Руна, som jag anser ingâ. i gärd~ _

шатре: Fyllo (Часы. kl. jordeb. s. 15 t`r. 1447) Strä su, Asks

bd Og., ock som sannolikt varit namnet p5. den шаек, som enl.

Tbam Link. s. 660 gär frän Руна mosse till '1`egelladsviken.

Om namnen pá tom- höra till adj. tom, má it'räga om be

tydelse Vattenlösen jämlöras.

46) knll о. d.:

Ettern 3 Kyllìngen Капкан (?)

(tsv.) Friski Kàllen Källunden

Kallen Kälfven Kölnen.

Jfr Kallsjön.

1) Sulvius Upl. s. 318 (1741); möjligen k-nñerlning af älfnamn?"

stammen Tros; se tillägg o. rättelser.

Y) Gs s O 39, тощим-ц 2 О 31. Jfr gurdmmm Tomsjon

Orebr. l. samt no. пиши pù Tom- (Будь Elven. s. 273, 337).

3) Jfr till betydelseutvecklingen äfven Müllenheft' D. метить.

б: 117 f. ваше Bohnenberger Phil. stud. (Festgabe f. Sievers) s. 371.
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47) тип, ljum о. d.;

Heten, Lyen; jfr ‘Тёщ-шею, Värmen, Värmullen; summari

sâittning pá -sjöz Lysjön. Hit böru möjligen ät'von Törns: Lum

sen Башню, Lummasjön Hull. ock no. älfnamnet Luma : no.

lum ‘Шиш’; men dessu ord kunna ììfven шиш inneliälla stam

men i isl. hlymr Шпиц’ о. s. v.; se niirmare under Loinsen

(slutet).

48) läge, ordning:

Antvarden MeIlanmaren Uppdämpen

Fjärsten Meningen Utlângen

Gagern Mien Утюги

Gegnern Nedingen Öfvern

Lägern Nüsten Öfvingen;

Medelmaren Oppàsen

Megö1ingen Treen

sammansättuingnr шей Norr, Söder, ‘тесен Öster;

snmmansättningur med -sjö 0. d.:

Mellansjön Yttersjön Замах-55611

Oppsjön Öfversjön; Чипы-в]ön

Trettondetjärn Norrsjön ' Östersjön,

jfr 11.-м’, Innerfjärden ock ii. vattendragsnamnet Upperijoki

(.möjligen af en komparativ till upp, jfr fsv. ypperster, Karsten

Osterbottn. ortn. 1: 119).

49) untel:

Tvängen. Jfr тишины, Tvesjön.

50) dag; veckodugur о. d.:

Павы-ед, Daglösen; Fredagen.

Jfr Söndegssjön 00k ät'ven analoga norska namn (under

Fredagen).

51) mat, dryek о. d.:

Maten Matlängen (fsv.) Miœlki

Matkroken Matlöpen 1 Supen.

Jfr пытал, овгкакцйша Veuingstjern.

1) Till de under desea artiklar anfördn namnen kunna ytterlôgare

lâggns fi.sv. Matabrunn Österb. (Karsten Osterbottn. ortn. l: 106).

5") озтад’ё‘гёп enl. uppgift.
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52) fartyg, bait:

Skepen. Jfr Promsjönl, Skeppsjön.

53) vìig; bro, зрит; о. d.:

Brovângen, Iväg [Зрйпвеп].

At' sammansättningur med -sjö o. d.: Broaejön, ватта

Spängsjön, Stigsjön, Vägsjön, ‘тащат.

Ett antal sjönamn läta sig icke inordnas i grupper af detta

slag. Mänga hafva dessutom här utelemnats, emedan deras härled

ning mâste betraktae som osäker eller obekant. Andi-a ha lämp

ligare onlnämnts under B.

B) De egenskaper hos sjöarna, som namnen uttryeka.

Om det mângcn gâng kan vara vanskligt ntt bestämrna det

оп], som ligger till grund för ett sjönumn, ей g'áller dettai

ännn högre grad, dä t'räga blir att söka utl'öna, hvad man med

ett visst sjönamn afsett att ингуша. Einellel'tid toi'de 111111116

stommen at' sjönamnen frän denna synpunkt osökt sönderfalla

i följande grupper. Namnen syt'ta pá sjöarnas

a.) storlek, vidd, utstriiekning о. d.;

a) = A 30, 31: stor, vid, bred, l'ymlig о. d., läng о. d.

ß) Hit höra väl äf'ven nägra at' de under A 18 anfördn, ai

benämningar pä personer o. d. bildade sjönamn (sâsom Stackare,

Pöll), hvilka каппа ha afseende pá sjöarnas litenllet.

Y) Af de under A 1 anförda sjönamnen, hvilkas grundord

utgörn benämningar pä djur, äro de under кант. behandlade

att föl'a hit.

b) forni.

a) = А 32, 33: rund, alläng о. (1.; rak, krokig, внес! о. d.

Här kan ~áfven erinras om namn med bet. ’gren' säsom Ene

gren, Ãmgren, купает, jt'r no. älfnamnet Kvisla.

1) GS 1 O 33, icke obetydlig sjö i Frykcruds sn Vrull. Кашне:

uttalns väl mcd á-ljud ock bôr i sà fall förbindas med det af Rz s.109

bl. n. frůn Vrrnl. anfördn ртам (jfr mònnprám ‚Виконт med en Ára').

Lex. 2: 382 hal' депеш tryckfel Prim.

2) Gs з ö 31 vslmi., Gatugol es 2 ö 40 Blek.
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ß) = A 22, 23, 24: järnförelsenamn, som innehålla benäm

ningar på kroppsdelar, husgeråd, vapen, redskap, klädesplagg

o. d. eller betyda тёще, stake, stock, käpp, kloss, pinne, bräde,

о. d.1

Y) Hit höra sannolikt äfven några af de under A 1, 2 an

förda, af djur- eller växtnamn utan afledning bildade sjö

namnen, t. ex. Bjuren, Hjorten, Högern, Svan 0. а. eller Aspen,

vissa af de under Björken upptagna m. fl. Dock har man svårt

att inse, huru formen på sjöarna lämpligen kan jämföras med

olika trädslag. Hvad de af liknande grundord medelst afled

ningsändelse (-ia-, -an-, ing, -k- o. s. v.) uppkomna sjö

namnen beträffar, kan man i regel icke afgöra, om de syfta på

formen eller ha afseende på djur eller växter, som förekomma

i sjöarna eller vid dessas stränder; dock torde det senare vara

vanligast. Sådana namn äro t. ex. fsv. ‘Вал-1:11‘, 'Ekir, 'Elptin

’Biœrke, ‘Еве, 'Fure, nsv. Höningen, Löningen, Svaningen,

fsv. ‘рантье о. s. v.. d. v. s. björk-, ek-, furu-, lönn-, svan-,

tjursjön o. s. v. Vissa af de under A 1, 2 upptagna namn hafva

dessutom eller kunna hafva afseende på färgen ock höra alltså

till B d ß; jfr t. ex. Getaren, Rammen. Andra synas beteckna

ljud. Еле, i hvilket fall de höra till B g ß; jfr t. ex. Kråkan.

8) Hit kunna ock räknas de flästa af de under A 12 upp

räknade namnen med betydelse: håla, klyfta, gap, remna o. d.,

dal о. d.; vidare Månesjön, защищён under A 25 samt på.

sätt ock vis äfven A 15 med betydelsen klick, plump o. d.

Jfr B i 8.

с) ytans beskaffenhet о. d.;

a) = A 34: flat, slät о. d.; jfr вишен, där möjligen en

motsatt betydelse uppträder.

ß) = A 6: försedd med öar, holmar о. d.

d) utseende:

oz) = A 38: vacker о. d. Hit höra ock snarast sådana »be

römmande» nanm som выпиваешь, Gullvangen (under A 5).

1) Med afseende på de senare (stake, stång o. d.) jfr dock afd.

I under Staf-, där det framhålles, att dylika sjönarnn stundom kunna

tänkas syfta på annat än formen.
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(a) färg: ljus, klar, bvit, röd, blä, mörk, svart (= A 35).

eld, выше, gnista, glans o. d. (= A 36), kol, sot (= A 37),

korp (Remmen under А 1), во] (А 25), snö 1 (А 28), dag (А
50)1‚ mjölk (fsv. Швеца under A 51, se áfven Geuren). Dess

utom каппа bit ook iöras паша af de under A 26 ( = Bga)

upptagna, bvilkas grundord betyda sâväl ’dimma' som ’|nör11er';

möjligen ocksä nâgra :1f metallbeteckningar bildade (jfr B k 1).

е) 1уп11е, keraktiîr о. (1.:

a) = A39: bekväm, lättůtkomlig, säker.

ß) = A 40: ond, farlig, lömsk, besvärlig, bäftig o. d.

y) = A41: lugn, trög о. d.

8) = A 42: так, lifng, brädskandeegd. Jn- A21 =в1„;

med strömmande l. rinnande vatten.

1) djup, vettenmìingd eck temperatur:

on) djup (= A 43), full ock tom (= A 45), grund (= A 44).

ß) k:111(= A46), vai-m (= A 47). Härunder falla nâgra vatten

dragsnamn, som añetts af fsv. etr (isl. ем), sv. etter säsom

Ettern (eek älfnamnet Ätran) »et1erkall», bvilka med afsecndc

pá sitt grundords betydelse icke inordna sig under nägon af de

under A anförda grupperna, samt möjiigen äfven fsv. 'Ise (se

Islingen) : is (А 28).

g) meteorologiska förhůlla-nden:

a.) dimmig = A 26.

ß) Pâ sjöarnas cgenskap att vara (för tillfállet eller i а"

mänbct) bläsiga eller stormiga eller i alla hiìndelser pá vin

dens hvinande ook vägbrnset eller vâgskvalpet syfta 5111101

ligen de under А 29 uppräknade talrika namn, som beteckna

ljud ock läte. Om ocksâ ett ock annat kan vara oriktigt tol

1193, áterstär ett större antal, om bvilkas bärledning menin

ваша icke kunne vara delade. Hit hör väl oeksä t. ex. Kráken

(A 1); se by (s. 81). -

l) Dagaren '1jus’ ось Daglosen ‘тык’.
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h) strändernas 1. bottnens 1. ytans l. vuttnets

Ililtllrföl'llůllállldell (bildning, VäXt- ock djurvärld

m. m.): '

а) mänga under A 1, 2 anförda namn, hvilkas grundord

beteeknu djur ос]; v'áxter; se närmure B b Y samt de särskildu

artiklarna.

ß) = A3: stenig, grusìg, sandig о. d.

y) = A 4: dyig, gyttjig, lerig o. d. Här erinras äfven om

A16: blandning, röra, sammangyttrud massa.

8) = A6: fórsedd med öar, holmar o. d.

s) = А 7: belägen vid bärg, höjd, kulle o. d.; fórsedd med

näs, uddar o. d.

С) = А 8: belägen vid huge, äng, vail, Шкет о. d.

n) = A 9: belägen vid bräte, svedjeland, röjning о. d.

11) = А 13: omgifven af eller bildunde kärr, mossar, mader

o. d.; sank даю, vuttenpass, pül о. d. Ji'r A14: vatten, vatten

sumling.

L) = A 21': med strömmunde eller rinnande vatten (jfr Be 8).

u) = A27: med skummigt eller fradgande vatten.

i) läge:

a) = A 11: belägen vid rägäng, gräns o. d.

ß) = A 19: vid (numngifnu) gärdar.

y) = A20: i förbindelse med äar, älfvur о. d.

8) = А48: med afseende pá läge i förhâllande till andra

sjöur.

а) Af de under A 10 unfördu, hvilkus gruudord betyda

tomt, gärd, hus o. d., Наги de med -sjö sammunsatta, säsom

Kvarnsjön, Kyrksjön о. d., ufseende pâ. Швец Däremot torde

llera uf de osammansatta, säsom t. ex. de pá -gärden, vara

att betrakta som jämt'örelsenamn ook höra выпада till B b.

k) unvîindning. H11 here:

a.) nâgra uf de under A 5 uppräknude, uf metallbenäm

ningur bildade namnen, som synas utmärka, att sjöurna lemnat

sjömalm. Andra af dem Каппа tänkas äsyftu Гак-деп (ваз); se

de särskilda artiklarna.

Sv. Iandsm. XX. 2-4. i 6
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ß) af de under А 51 omnämnda sjönamnen nägraaf dem,

sonl 'z'll'o sammallsatta med тати Samma betydelse ingâr этап

i Fetburen (under A 10). Dessa паша utmärka, att sjöarna

дамп (eller gifva) rikligt fieke. En motsatt betydelse har (Шт

emot nlöjligen Sultan samt fsv. änamnet этапа.

7) De under A 52 upptagna, säsom t. ex. Skepen, Skeppsjön,

[шипа tänkas ha afseeude pá fol-men, men höre. знал-авт hit.

Sá ock A53 med betydelsen väg, bro, späng.

8) Hit höra vidare näl'mast de flästa sjönamn, som ha my

tisk innebörd (= A 17),. för ей Vitt man fâr шпага, att dessu

sjöar varit íöremäl tör dyrkan; se Ilxlljen (Hälgasjön о. s. v).

Vidare bör bär erìnras om Fräjen (fsv. ‘Frœgher), som jag

ofvan ej kunllat пуда, men som ilikhet med no. älfnamnen

'Frign, ‘Fretta ock ‘пуза, om [Мню se Bugge Elven. s. 328.

sannolikt beteeknnr, att man af sjöns vatten sökt upplysning

om glldarnas vilja.

Beträlïande mänga. af de under А aniörda nnmnen ür det

svärt att вага, hvad man med dem velat uttrycka, om ocksâ

grundordet kan anses vara säkert konstaterat. Detta даны sär~

skilt de nf pel'sonnamn bildade (= A 18); jfr äfven Fredagen

(under A 50), Märrsprängaren о. n., hvilka namn tydligen ha

en alldeles tillfállig uppl-innelse.

Jag afslntnr denne. l'edogörelse för sjönamnens lletydelse

med att i korthet rekapitulern de i det töregâende behnndlade

namn, om маню man har skäl att antagn, det de uppstâtt i

motsâ'lttning till hvarnndra.

Sädann то:

Blágàln ~ Skiren Kolsnaren ~ ‘Щепы-ел

Busken м Spraggen Ljueaxen ~ Svartlxxen

Fíolen ~ Sträken Ljusterhöfden ~ Svarthöfden

Friski ~ Lysjön Magertjärn ~ Storsjön1

Gisen ~ Плащ?) Storsjön ~ Lillsljön2

Glan ~ Dofvern Vielàngen ~ Mjölângen;

Hunn м Velpen

1) Se Mugen-n. 2) Se Lillen.
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vidare: Тет. ält'namnen внеш ~ 'Visa (se затемнен, Veselången),

no. sjönamnen Vieren ~ вышивает, älfnamnen Logn ~ мети‘,

fi.-Sv. Storan ~ Trångång.

Öfverensstämmelscn mellan sjö- ock önamn behandlas

under ‚Непал, Solnen, Ucken.

Som jag hoppas, kommer härledningen af åtskilliga i det

föregående behandlade sjönamn i belysningen af dessa gruppvis

ordnade öfversikter under II, III att förefalla. betydligt sannolikare,

än hvad fallet kan ha varit i del I, där på grund af den alfa

betiska uppställningen namn af det måst heterogena ursprung

måst anföras vid sidan af hvarandra. I alla händelser' hoppas

jag _ trots den osäkerhet, som helt naturligt тише]- en del af

de i afd. I framställda tolkningarna — i hufvudsak ha löst den

uppgift, jag i inledningen s. 7 ställt mig: att gifva en öfver

siktlig framställning af de principer, som i fråga om betydelse

ock ordbildning gjort sig gällande vid uppkomsten af denna

grupp ortnamn.

1) :mar- Чинна’; se визга-Будь Elven. s. 325.

2) Karsten Österbottn. ortn. 1: 97.





IV.

Öfversikt af de med sjönamn sammansatta

eller af sàdana bildade

gárd- ock bärgnamnen о. dyl.

Till tjánst för ortnamnsforskare meddelar jag bär

en lista pá de i det föregâende behnndlade gârdnamn,

hvìlkas fòrsta sammansättningsled eller hvilkas

grundord utgöres af ett sjònamnl.

А) Маши sammansatta med

фаска, -bnckem Lumsbacken (Se Louisan), Luntbacken. Л!’

Bombacka. : Romesjön (пунш пашп väl i шаге tider varìt

osammansatt, se Rommen slutet).

матке: Flasbjörke (: шиши). Jfr böke, -еке‚ -nem-a,

hy1te.

bo, bodnf:

Ansebo (: Ansjön) Darsboda(1571)<-’Daghirs

АхеЬо3 bodha (: Dagaren)

Brabodhum (1378) Djupebo

Bälgsjöboda Ekesiobodhe (dat.)4

Dalsiobode (SD NS Il), nu Eklabo (: Eckeln)

Dalsebo Elingsbo

l) Beträffande gůrdnamn, вош bilduts nf sjönamn pû то, har icke

fullständighet ñsyftats. Ã andra этап hafvu af sůdana. gârdnamn nägra

(Шивы, som icke omnämnts i det föregàende.

2) De nsv. namnen pû -bo Morgà stundom pû {мн numu pá b0dh8.,

hvarför jug här icke улёт nůgon uppdelning af de даты bo- ock

boda-nunmen.

3) Se närmarc Norrby Ydrc g. 2: 84.

4) SD NS З: 223 fr. 1417.
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Ellarebo MàseboîJ3

Enebo (2 Enehagen) Mälmingsbo

Flugebo Mässeboda (: Mäen)

(fsv.)F1œtiabo, nu Fläckebo

(: 'F1œti, se Fluten)

Fulsboda (1322 : Fullen)

Fyllingsbo

’G1ypsbo, nu Glysebo (: Gly

реп)

Gransbo1

Grobo

Gâseboda

Gäfvebo

Gällsebo : Gällsjön)

Halftrobo

Hallarsbo

Hammarsebo (: Hammer

sjön)

Harbo (se Kornnn)

Hegrabo (1347)“, nu Навет

bo (se Hägern)

Horjeboda

Hyfuirbovadha (1382), 1111

Höfversbo (se liöfvern)

Kroksjöboda

Kvisingsbo (se Kvesen)

Kädieboda (1539)

Lyrsbo

Lângsbo

Lœgarbo паша (1389)

Lässebo

Malabo

lidhlungsbothe (1413)

( : Meningen)

Mukrisbother (1268)

Nyssyosbodha. (se Nyon)

Nàtsbo (: Nätvin)

Närsbo

Ramsebode (1496)

Rangelsbo

Rotaboda

Rumpeboda

Rödsebo (: Rödsjön)

Sinnerbo

Skillingsboda (1 Skälen)

Skirboholm

Skärjebo

Skärsboda (: Битв/Швеи)

Snokebo

Snytsbo

Solnebo

Solsebo

Spadeboda (1539), nu Spabo

Spjutsbo

Straternabodhum (1391), se

Strůlângen.

Swansboda (1539)

Svinnersbo

Säfsebo

Teboda

Torsebo (: Torsjön)

Trœttisboda (1400)

Tysebo

Törsbo

Ungsbo

Uppsalebo

Uskeboda (1539)

1) ä.nsv. Grannsebodhe 1602, se Norrby Ydre g. 2: 61.

2) Se tillägget.

3) Se nârmare Norrby Таю g. 2: 108.
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viggabodum (1371), nu Älgsjöbo

Viggbo Ämtebo

Virboda (2 ggr) Äntsebo

Virsbo (se under viren) Ölseboda (1687)

Välbo Ösiöbodhe (1447) ^

Väraboda. Örsebo.

At' ält'namn äro bildade Valebo : älfnamnet Valen, Virbo:

Virán ock Vännebo, Шике: j_amte gârdurna Vännered ock

‘тиши-а är bel'tìget vid en â i Orby sn Vg. ock tydligen visar

tillbaka pá en älfnamnsstam, hvars fsv. form jug dock ej паг

шаге kan bestämmal.

bol, -bölez Gisselbol, Hyuesbol, Höwrisböm (1389).

фот: Björkeborn (1779): Björken 13.

-bettenz Gratfsiöbothn (1481, se afd. I, s. 184), Rombotten, fsv.

Spaöabotn VGL IV, Undebotten; se fór öfrigt under Fillbon.

Jfr no. gärdnamnet Tjelle-botn: fno. fjordnamnet Каша}.

br0: нитью, Smältebro; af älfnamn t. ex. fsv.Bampnabro

'Rampne, strömuamn, till Ramsjön, Varub(r)o (1355.

Se Varen). `

-brůte[ll): Midingsbràten (: Mien), Rönnebràte, Örsbràten.

фу:

Вгбшвшэуз Lůngby

Dunkersby Noby, fsv. Nodhaby4

Heby Bâszwarsby (1539)

Härsby Trosby (: Stortron)

Höfversby Tyngelsby.

Jfr de :if älfnamn bildade fda. Notherby, nu Nsttraby (se

Nitterhöfden), ock Rottnaby, nu Ronneby (se поилец). Afverby

(z шею) hör sannolikt ej hit: det skrìt'ves 1381 мю Byndh

ook 1385 Afurabyghd (se tillägget).

-bygth fsv. Afurabyghd (1385 : Afvern); se under фу.

bäeken: Marsbäcken, Strângbäcken, Tolbäcken; Мг Widhis

bake., Vidhis Beeke (1371, 1448), nu Visbäck (se тиши»).

bärg, -bärga, -bärgetz

Aflângsbärg объятьях-3 Vrml.

Billingsbärg Jälmarsbärg

1) Jfr Будь NG 16: 294. 2) Rygh Stud. s. 61.

з) Se afd. III, mom. 1.

4) Närmnst af älfnamnet 'Nödh(a.); se Noen.
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Kymsbärg Tolsbärg

Lekebärga. Torsbärget

Lângebärg Ullsbärg

Norebergh (1416) Viilingsbärg

Oppebärga (: Open) Vängsjöbärg

Risbärg, Se Rislingen (Sllltet) Ytterbärg.

ock

Simmebärg

Jfr fsv. напишешь (till älfnamnet Nœv, se Näckkalfven)

Ámmebärg (till älfnamuet Аида i Àmmelàngen).

böke: Hagasjöböke (SRP nl' 978 fr. 1371, normaliserad form),

-dal

troligen i Vìistbo hd Smäl.

Рынкам VGL (: Fryken)

Grecksdal

Ingelsdeall (1471), nu Yngersdal (n: Yngaren)

Jurzdal (1422 < ‘хитам; nu Djursdala : Juttern)

Viggedal.

Jfr de af 'ált'namn bildade fsv. Gœrodel (se III, mom. 20).

Lerdal (Se Lermon), Löpedal : Lepe. (Se 111, шош. 20), Bottnedal :

Rottneälf, fsv. Запада]. (z Suave), SSL-nsv. туман (se Totten), fsv.

тыквы-щи (: Wisk), nu ‘Накал. Pů samma. ваш har n0. 541111

namnet маек-шведами bildafs af fno. sjönamnet 'Mei-ingr (se

Rämningen).

-edz

Gimmened

Hjortede (1375)

Jœritha (1337)

Ränkesed

Undedhe (1346)

[ЧК/набиваю (1571), nu Vad

jungsed = Wiidhungxedhe

шт]

eke: Embricke (: Emmern); jfr -björke ot'van.

fall, -fnllay (fallet):

icke

Bjärkefall Mjölsefall (: Mjölsjön)

[ах-ушицы] Njärfvefau

Hallingsfall Ramsefall ('z Ramsjön)

киша Vrângfall

Lyrsfall Ämtefalla.

Lůdingsfall

I Grytfallet liar väl sennre leden betydelsen 'Vattenfall'.

‘tall’ i skog.
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fors:

Björkfors (I Björken 3) Letafors

Degerlundsfors (rDeglunnen) Luntfors

Lersjöfors Rinnafors.

-fällaln Hillefállan.

gůrd(ell): Sillegárdsed, Skirsgůrd (z Skirsjön, Se afd. 1, S. 540),

Vällgârden (: Vällan Dalarna').

-gällger Örsgänge.

-gürde: fsv. Bampnagerdhe (1371), пи Ramnegärde (: Läng

rammen), Välsgärde.

-hßgellz Lorehagen, Saxhagen.

-hallz Spadehall.

-11ашшаг: Börkelhammar (t Böckeln), Fluehammar (1571:

Flugen), Skirshammar (1642).

hed(en): Filungxhedhe (1287), nu Föllingsö, Rinkishede

(1419), Uddheden, Ãmtheden.

-11еш: Bjerumb (1640), пи Bjärnum (t Bjärlàngen), Вмещает

(1622 : Bleken 1), Grunnahem.

J fr de at' älfnamn bildade fsv. Alstrem (:A1etran),Varnema

(1425 : Varnen), Vienem (: ‘Пап, se Пиши). Frán Norge el'inras

om t. eX. fno. Mœ1isheimr:Mœ1ir samt Glymeimar, [пата

första led enl. Будь NG 1: 304 snnnolikt 'air en älfnamnsstam.

hester, щепка: Glinghesterœ), Örehestra.

holm(en):

` Bosjöholm Skil. Skärsjöholm Vg.

Eckersholm Stensjöholm

Ivägsholm Svaneholrn

Jälmursholm Trœhernisholm

Ramsjöholm Ymseholm

падшими: Yxtaholm

Saxholmen Ämpnisholm (1393)

Skagersholm Ämteholm.

Jfr Rottneholm : вшивых, fsv. Saewaholm : fsv. ìilfnulllnet Зета.

-1101'fvaî Kylshorfva.

llult, щука, -hylte:

Añângshult шалаши

Barkhult till Barken 1 Hall.1 Borkhult:2

1) Se tillägg.

2) Möjligen fsv. Birkehult (SRP nr 2304 {Мн 1387).
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Barsyohu1t‘

ширишь

Drögshult

Ekerhult '_

Eksjöhuu Og.

Elenshylte

Enesiohult (1402), nu Ens

hult (z ‘Enesio)

Femlingahult (1629)

Filingshult

Finshult (: Fenen)

Fixhult (: Fexsjön)

Flahult

Flathult

шагами

'Flenshult (Ffleens- 1518)

Flìshult, Тет. гшпвьщъ (:

Flögen)

Flyssìoholtg

Fläshult

Frillhult

напавшим (Se Fallen)

Funghult

Fyrisîohwlt (1402)

Glottnehult, fsv. (питании 3

Grythult

Götehult

Hallingshult

Harsyohult (1290)

Honsiohult (1407 4).

Hunshult Smâl.

немцами" (1347 5), nu

Ãlgshult Og.

1111

Karcanshult (1368), nu Kar

ka(r)shu1t

Lammhult

Lekhult

Limmerhult

Lixhult (: Leksjön)

Langshy1t(1407), nu 12.5.1138—

hult

шепни

Lafsiohmz (13316)

Myoasiohult (1404)

Mäshult

Möcklahult

Möcklehult

Nierfuahult (1620)

Nosshult

Nyshult

Nœssiohult (1393), nu пае.

hult

Refsjöhult Klm.

поищи (1351)

Bumshult

Rupphult

забвении. (: savehult 1540)

Senneshult (1022 : 'Saandińz

Sissehult (2 Segen )

Skirhult

Skirshult

Skœriïsißhult (1337)

внеш-211111: (1394)s

Solnehult

Stensjöhylta

Swansyahult (1344)

1) SD З: 75 fr. 1312, uu Borshult Lcmnhults sn Smil.

2) SD NS 3: 294 fr. 1418.

4) SD NS 1: 651.

6) SD 4: 216, Svcnurums sn Slnâl.

s) Se Norrby Ydre g. 2:129.

n) SD 5: 683.

7) Sc under Sinnen.

8) Flora gârdnamn зим-ниш anföras вы. I. в. 553.
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Sänneshult ’ Virlângshult

Tisnehult (1561) Virshult

Tjllrkahult Vismhult

Tridhishult (1376) ‘ландыш

Tränshult (_: Treingen) Апеннин

Trästenshult Андами

тёшвпщъ öfveshulc

Чад-5111111: (z Varsjön) Örbughahult (1382).

татами (1350)

Om штанин se under -näs.

Шутит :

Asphyttan Saxhittan (1620)

Grängeshyttan Skarphyttan

Holsjöhyttan Vrml. Skärjehyttan

Kväggeshyttan Sángshyttan

Lekhyttan Tolhyttan

Linshyttan Yngshyttan

Lángbanshyttan Älgsjöhyttan

Манна}:yttan Örlingshyttan

Ramshyttan Ösßrhyttan.

Ristehyttan

Jfr Mullhyttan (se пинен) ock Ämmeshyttan, af älfnamnet

‘Аида?

-kalla (ska.lla?) : Vinskalla..

kind: Inzachind (1200-talet, se Hinsen).

kn11a: Flatekulla.. л

-kvarm Нашими; jfr dessntom med änamn sammansatta afd.

III, mom. 20.

-köpz Mässelköp. .

«lundaz Grolanda, Spàningslanda.; möjligen ocksä Romelanda.

(fsv. штамма, se Remmen slutet).

1id, мая: Greskelid, Holkslide, Tynglnndhomß.

душам Hulssaliungga. (1366); Se Holten.

lllnd: Возникавшие.

1) = Senneshult ofvan.

2) Se närmare Ãmmelůngen 2; s i Àmmeshyttan är штаны

oorganiskt ос}: tyder nog ej pä. ett sjönamn 'Amir (annut nemn p5.

Ammelángen, fsv. Ãmolanger).

3) SD NS 3: 51 fr. 1415, Burseryds sn Smůl. (tillägg till art. Tyng'eln).
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lycke: Öjerslycke.

-ша‹1: Bringzsma (1552).

-mara: Kilamara. (1359: Киви).

mark: Tysmarka (1540: Töcken), Aretamarkh (1334) nu Ат

mark (: Ärtingen); jfr fno. машет}: (: sjönumnet Arif.

m0(n): Horjemo, Lůngsmon, Tvängsmon.

-mala :

Bràmůla

Elmbtemàhle (1671, se Äm

ten о. Ällnten)

Fyrisi'omala (1404)

(навещаю

Glyppsmàla

Krampamàla

Kroksjömäla.

1..Ёп3а‚е]бшё.1а.2

Ramsjömäla.

Sid1an(d)smä.1a

Skillìngsmâla (z Skalen)

Snöfversmâla. (: Snövälen)

Stensjömála

Svansjömäla Blek.

Svartsjömâla

Säfsjömàla

Tingsmäla. (1 Tiken)

Tolemäla

Ulfvasjömäla (2 ggr)

Vedamůla

Välsmàla

Älsemâla. (: Älgsjön)

Аппетита.

Ödevatsmàla.

Öjasjömâla (se Yen).

тога: Skœllenora 1389, Se under танец), Vä.11nora:VäHen;

jfl' Vällenoren.

-näsz

Björklingsnäs (1359)

Bollungsnäs

Brovrângsnäs

Brânäs

Bœllesnœs (1453)

Drögsnäs

Dälfvenäs (: Däfveln')

Eldansnäs

Fjällunsnäs

Färgenäs

Greekznäes (1681)

Hallingsnäs

Holkenäs

l) nygh NG 1: 178.

 

Hällesnäs (z Hällungen)

Hörningsnäs

Jälmarsnäs

Кишинёв

Krampanäs

Kummelnäs

Kärfsnäs

шпаны-впав

Loiftisnäs (1609)з

Lœghœrnœs (1380)

Marsnäs

Můlsjönäs, se шлеп

Möekels- l. Möeklanäs

4) Härlundn о. Tiugsás шпаг Smâl

в) :‘Loptir, se afd. II, s. 10 not.
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Nвшивания Testnäe

Ramnœs (1412) Undenœs (1389)

Remmesnäs Ursnœs (|381)

Rommenäs Valienaeœs (1344, se Velen)

Ryfvenäs Vinsnäs

Rynings- l. купе-впав Vrängsnäs

Rämsnäs Welingxneee (1354), nu

Rœngxnœs (1402) Välsnäs

Salsnœs (1337) Vänsternäs

Skirsnäs Väringsnäs

Skœldesnes (1377, Se Skiilen) Värnäs ( : Värmen)

Skärnäs Ytternäs

Snöfversnäs (: Знач/Щеп)

Somanœs (1405) __

Jfr ät'ven fsv. Skœldesnes (se вишен) ock Ufvanäs Alghults

sn Smâl., hvilket jämte шпации snarast förutsättel' ett fsv. ‘Uve

säsom äldre namn pâ den sjö Ufvasjön, vid hvilken gäl'dal'na

äro belägna (se under Ufven). Likenäs innehůller ì'llfnamnet

шкал, lsv. Laemonœs sannolìkt ett 'álfnamll 'Lœma ock ткани

nœs 1354 ett älfllamn Trans (se afd. III A mom. 20). Dessa

gárdnamn pá -näs иго alltsä bildade som no. @genes (‹— 'ingie

nes) : fno. tjordnamnet JEgir i шедших-61“.

-08: fsv. Frille oss; jfr Rottneroe.

Jem: Шатен: (1540, Se Ölen).

rud, se -rydz

-runlz

Alsioruln (1320, se Швец 1),

nu Alserum

Ämtenäs (2 ggl').

Grinderum

Huinìserom (1561), nu Vin

Bunzrwm (1411), nu Bunn

ström

Elmesrum (1382), nu Äl

marsrum

Floknisrum

Fluxerum

Gauesrum (1405), пи Ga

gersrum

Gnöttlerum

(1320), nu

1) Rygh Stud. s. 64.

nersrum (Se Vinnlngen)

Hägerrum

Lanxrum (1356), nu Lángse

rum зван-канав hd Ög.

Lanxrwm (1320),nu Вбивае

rum Västra lld Smäl.

Làngserum N. Tjllsts hd

Kllll.

Nyserum
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Oolsiorum 0390)‘, nu Olse

rum Loftu SD Smâl.

Refverum

Bomolsrwm(15()0), nu Rum

melsrum

Runnersrwm 1447)

Skörserum '

Smälterum

Tidhjsrum (1400` se при)

Trysrum (1418. se Tryen)

Vidhisrum (1350, 'Se '\'idhir)

Yxnarum (1383. se Тиша

sell)

Örserum.

Det kan vara af intresse att veta, att alla dessa gamla, bär

anfórda gärdnamn pá -rum tillhöra Кают!‘ län ntom Bunn-wm

Vista 11d Smäl., Huinissrom Уди-е hd 0g., Langsrum Västra

hd Smm. о. skärkinds hd ög., örsemm N. vedbo hd smäl.

Namnen pá -rum tillhöra alltsä i alla händelser ett ganska

begränsat omrâde.

туй, -rud, -red:

Bjâlfverud

Drœngsryth (1369)

Frykarudh (1437)

Sagered : Sagxixjön4 Hall.

Sillarudh (1383)

Skœrfsiorydh (1312)

Fyllaryd (1320) Skärseryd

Fœmsrydh (1386) Slätteryd

Fœrghœrydh 1311). Sotared

Gaperud Stensared

Hallseryd Strœngsrydh (1540)5

Huluszryd (1320)2 Svarthöfderyd

Härryd Söljseryd

Hßxiorydh (1337) Tingsryd (r Tiken)

[зад-ус! Tussered (: Toet-helmen)

Langzrath (1335), nu Làngs- Wndarydh (1337)

ryd Vikholmsryd

Манагуа Virsryd

Mulsarydh (154O)3 Ämterud.

Ramserud

_. Л!‘ de nf älfnamn bildadc Frykerud (: тика). Vännered

Orby sn УЗА‘, Värmerud (: Värman).

2) Se Balingen.

4) Se under Sagan.

1) Enl. SRP nr 2486.

5) : 'Mulse, se under Hulten.

5) Se under Strung"

Ü) Jfr ock dc vid summa ‘напеваю; belägna gůrdarna ‘Танцем ock

Vannàkra.
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Sand: Horjesand, Malghasandr (1345).

-Sketlnt Ristskeda.

-skogz .

Etlœskogh (1308), nu Edsle- Skäraskog

skog Svanskog (1510)

Fylleskog Säfvelskog

Стаканов Treskog

Gunnarskog (1540) Wermilskoger (1398)

Mangskog Vätterskog.

Odnemœskogher (1325), nu

Animskog

J t'r Ölmskog : vrml. älfnamnet Ölman ock t. ex. ‘st-no. Miser

skogh : sjönamnet швы. Hit hör ock Blomskog : Blomasjön

(afd. III, mom. 2).

De tl'ásta af dcssa namn (nnmera i allmänhct benämningar

pá socknar) tillhörn Vrml. ook Dalsl. ock ha ìtlst чаги skogs

namn. Här kan äfvcn erinras om Vikeskogh (1417), under

medeltidcn namn pä пашен шеНап sjöarna Viken ock Örlen Vg.

s1ütt: llfveslätt.

~sta(d):

Bolmstadh (1418)1 Hummelsta 2

Byngsta Närsta

Fryksta. Racksta.

Jfr no. gärduamnen Skil-stad (Будь NG 2: 361) ock fno. a

Glamastadum : ìilfnamnet 'G1ám(a) (Будь Personn. s. 91). Om

fsv. павиана, nu штанами (: ett ììlt'namn чтеца?) se Noten.

Dessa дал-анаши pá -stad, hvilkas första led utgöres at' ett

vattendragsnamn, tillhöra sìikerligen ett yngre lager 2in de med

personnnmn sammansatta, hvilka. bilda det ojìimiörligt mäst be

tydande lagret at' denna gärdnamnsgrupp. Ett анаша: namn,

Som pä grund af пище’: mâste betraktas som i sen tid upp

kommet, ì'tr no. Jœrnsta(d), at' Jemaaen (se Вуз}: NG 3: 435).

För öfrigt m5. framhällas, att dä till dertalet at' de ot`vnn an

1) SD NS 3: 343.
r") Detta namn, som är sammansatt med sjönamnct Bummeln, für

ej förväxlas med Hummelsta i St. Mellösa sn Nkc, fsv.Humb1astum,

hvilket sonnolikt ür sammansatt med personnamnet ‘Витые; se Lundgr.

Sv. lm. X. 6: 113.
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förda gärdnamnen pä sta.(d) ingo. fsv. former äro uppvisade,

den möjligheten alltid förelìgger, att de i fsv. haft en annan

senare sammansättningsled. Jag erim'ar t. ex. om паша, Spânga
sn Uppl., som i fsv. hette неактивная‘ (SRP nr 170), samt om

de mänga fno. зги-анаши pä. -dal mcd löregäende s, hvilka i

no. шт ändelsen -sta (se Будь NG 2: 162). __

Slutligen mä nämnas, att Sjögestad i Vreta klosters sn Og.

{оке är sammansatt med fsv. визите), gen. till sie, utanifsv.

tid lytt Sighwalstadum (1447) 00k Siöwolstadha (1500)1. Det

kan sälunda ej шипа som en parallell till de ofvan uppräknade

gârdnamnen. I Resta. hör t till stammen; se внесен.

-stenz Längsten, ßrasten.

-Stralldz Yngerstrand.

-Stllgam Hvitstugan, Tolstugan, Torstugan, Yxtastugan.

Slllld, -Slllldm Lungsund, Torrvarpsund, Vângesunda.

мишек‘, sñt(t)ra:

Biœzsœtra (1401, se Щит 2)

Bjärsätter (<- 'Biœrkasœter

: Björken 6, fsv. замке)

Horkesätter

Jälksätter

дышат—а

Mystilsœtter(1447 :Miste1n)

Ruggsättra

Stralangxsœter (1376), nu

Stràlsäter

Tidalsœter (1320), nu Tegel~

säter (Se Teden)

751155159:

Örsäter.

Risäter (_? se Rislingen slutet)

Jfr Минами. af ett пиит älfnamn, hvarom under пинен.

ock Töftesäter, al' det fsv. älfnamnet ‘Турья. (se Totten).

-toftaz Ев". Bringatofta. (1337, Se Bringen), fda. Ywœtotñe

(1319, Se If-).

фоты}: Jœluntomptß (1268).

t0rp(et), -torpm

Alkvätterstorp Bjälketorp

Almsjötorp Blexthorp (1334), nu Blix

Alsterstorp (: Alstern 3)2 torp (2 Bleken 2)

Aplungstorp Borntorp

Aspatorp Boxtorp (: Bäùren)

BrunnsjötorpAspetorpet

1) щам. kl. jordeb. ss. 40, 4l.

e) Ej omnämnt under nrt. Alstern.
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Busketorp

Bàlltorp (: Bàlen)

Duwirstorp (1363). 1111 Dof

verstorp

Dätterstorp

Enarstorp (Enstorp)

Felingstorp

Flosjötorp

Flättorp (: ‘гите, 1111 Flät

sjön; 5е Flìlten)

Frövätterstorp

Gettorp

Gisetorp

Gislingstorp

Gisslartorp

Groztorp (1364), nu Grostorp

Gulltorp

Halftrotorp

Hillatorp

Hvittorp

Herkothorp (1413), nu Hor

ketorp

Jertorp (: Järten)

Klottorp

Kombatorp (1464), 1111 Kam

arp (5е Kammen)

Kväggestorp

Kàtorpa

Lungtorperne (1642). 1111

Lungstorp

Làngstorp

Lönetorp(1574), nu Lonntorp

Lönnarp (: Lönern)

Lörstorp

Malsjötorp

Mangstorp (1. -ů.)

Marlingstorp

Meslângtorpet

Midingstorp (se Mien)

Morsjötorp

Mosjötorp

Mörketorp

Norrsjötorp

Nostorp

Nylingstorp

Näfstorp (se Nickkalfven)

Nältorp

Nœsisthorp (1405), ml НЁБ

torp (se Näsnaren)

Raklangis terp (1443), nu

Rakstorp

Rippestorp (: Ripplìngen)

Ristorpx

Râgrekstorp__

Rödsjötorp Og.

Rölstorp

Bönntorp

Salvar(s)torp

Sirsjötorp

Skarppetorph (1626)

Skirtorp

Snifvartorp

Spatorp

Strömstorp

Svaltorp

Sángtorpet Dal.

Sörsjötorp

Tangat(h)orp (1383), nu

Tângarp

Toftsjötorp

l) I den stam riS-, 50111 möjligcn ìngůtt i det `gwnnlanamnet pá

Выждав i Àlfdns hd wml.

Sn. (штат. XX. 2—5. 7
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Tolsjötorp Vinsœthorp (1323), nu Vin

Trehörningstorp serp (z `Vin[d]se)

Törestorp Vàltorp

Ullvetterstorp (1590) Yxtatorp

Undstorp Ãmatorp

Ursjötorp Vstml. Älgsimstorp

Vallstorp (: Valen) Ämtetorp

Valnötstorp(!) (: Valnaren) Äxtorp (‹— 'Äghisporp :

Vasatorp Аден, Äxen).

Med ält'namn sammansatta äro t. ex. Гну. Hyrkiotorp

(: 'Hyrkia), nsv. Immetorp (: fsv. Íma, se Röslmmen), Гм‘. Loro

torp, nu Lotorp (: 'Lôra.), Laema, Lämmothorp (: 'Lœma), пеш

torp (: Nœta.), nsv. Rippetorp, fsv. Ripathorp (‹- Ripo- : Bipaa,

se afd. III, mom. 20), nsv. Saxtorp (: Saxân), Àmmetorp (: Тет.

Ãme).

финн: denna isynnerhet i mellersta Sverige vanliga samman

sättningsled ingär, эй vitt jag vet, icke i nägot at' sjönamn

hildat вёл-анаши.

-vad: Muskva; jfr fsv. Tiowad (1392 : fsv. älfuamnet тара,

nu Tidan).

Vall: Сипаи (1540: Gla), Gladhœwal (1346: (Змеи), Östewal

ekog (1540).

Vara: Grovara (se Grosken), Hillevara.

-vidher ‘ввод’: Lygnisuiöœr (z Lyghnir), Vœtursvidher (: Vae

tur).

лицеи):

Bjärsvik (: Bjärsen) впадет:

Grytvik Styrvik

Синей}: Svartvik

Hörksviken Unovik

Midingsvik (: Mien) Vikersvik

Rällsvik Yxenvìk

выпи: Örsvik

somawik (1402) öakiovik(1567)‘.

.lt'r Emptervik (1397 : älfnnmnet Ämtan).

-t'u вшей.

1) Зим-аз: af ett älfnamn.
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àker, -ůkl'ßz Glaâker, fsv. Mœlirsaker.

ás,

At' ett gammnlt ält

namn är tydligeu ‘Таити-а Orby sn Vg. bildat; jfr de vid

ватта vattendrag belìigna Vännebo 00k Vännered.

elsa, -ůsem

Brœngisasa. (1407)

Elensůs

Galmesàs (: Galmaren)

‘fi-nsv. (ан-913115688:

Mosjöàsen

Myssioeas (1407), nu Mös

sjöâs (se Myssjnren)

Rallingzäâsz (1596), nu Be.

Husinxaas (1320) (: Hy- lingsàs

singen Sturfsàe l. (riktigare) Sturt“

Ifâs (1’ : Ifvesjön) увёз

Kalfsaas (1320) Tingsäs (‹— ’Tikingsäsa.?

Liudersaas (1422, se Judan) se Tiken)

Lygnis asa (1337), nu

Ljungsàsa

Lioñ'asa., Lioasum (1420),

nu Lyäsa

Làngàsen

мандата (1563)

Toläs

Vedàse. (: Vien)

Yngiaasa (1400 : Yngen)

[Цветы (: Älgsjön)

Örsůsa.

Jfr Illeràs : ält'namnct ‘Ill(?)‘, t'sr. Ryttieraas :älfnamnet

Ryt(?), чаща : älfuanmet Velen. För öfrigt erinras om det ett

par gänger förekommande Sjögeràs (‹— '$1и[вп]чы°-) samt om fno.

‘Syrmisáss (: 'Syrmir, Rygh NG 3: 300').

-iinde, -йш111(п): Fryksände, Lorsända, Nor(d)ändan, Овац

dan; jfr det vanliga Sjöände.

диван: Natängen.

—б(п):

Bolmse (1293) Melö

Bœlle (1337) Multhnö (1384 : Multen 1)

Drafvö Nistingsö

Förlângsö Tisenö

нашим (1404) Tolìngsö

fda. Пиво Vamolse (1329)

Kvisingsö(: Kvesen) Àländersö.

Kärmsön

Om Föllingsö se liär förut under лава.

-б‹1е: Weuingsödhe (1355), nu veuingsö.

1) Namnet kan ej, sàsom under Illern гашише, innehàlla ett

sjönamn.
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B) Aíledda наши 1.

(fsv.) Nordberkia, Sudher

berkia. (: Barken)

Börka (: Börken)

Шора (1275 : Floden)

Glutrœ (1331), nu (понга.

(z (Нотами)

Lisma (t Lisrnan)

Loka

Làngnäla (Longenälle 1571

: Längnälen, m1 Läng

nälasjön)

Bastmora (2 Moren)

(мидия. : Multen, se Миш]

Norum (1416 : Noren ‘_’)

Näkna (: Näken, Näknen)

Noma (1416), nu Nömme

(1 Nömmen)

Rottna (Retna 1345 : Rott

nen)

Rumma (i Rumum 136A' :

Rummen)

а) Gârdnamu pä fsv. nsv. -а‚ (-0, -um), -e:

Rœgnœ (1332), nu вёсла

(: Rägnaren)

зашагав. (: sillhöfden)

Skrikogalla (1381), пп Skri

наведен

(i) Sormo (1396)

Strydhia. (1409), nu вы];

(: Ströjan)

Ströma (2 Strömaren)

Топа (: Totten)

Torska (Se Torsknbotten)

‘Теша (1416 : Veckeln)

Vida (se Vedden)

‘Пацана (1371)

Vire. (: Viren)

Vällnora (: Vällnoren)

Ухта.

Äja (: Äjen)

Ämtß (: Ämten)

Ödevata (z баш/Мец).

Jfr fsv. Rinne, ‘Легла : Rinnasjön, Värnasjön, llvilka namn

Pà nsv. -e andas:

Filinge Jämtl., se шпицев.

Leke (2 Leken)

11.41“.Ышйпвесыщпйпвеп)

ä.ns\‘. Longenälle, se Läng

näla отит

i fsv. tid sannolikt тат osunlmansatta, samt de nedan antîìrdn

af älfnamll bildade gârdnamnen.

Me(d)1inge (: Melingen)

Навис (1385), nu наше

Dalal'ntl2

Nömme, fsv. Noma (: Nöm

men)

l) Uttrycket »ní'leddan torde dock frân dot äldre spràkets synpunkt

icke alltid vara fullt korrekt. I vissel fall är nämligeu a-formen hell

enkelt oblik Казна af ett sjönnmn pà fsv. e, i andra nom. eller ack.

pl. af sjönamnet (jfr t. cx. Blrken, Боков).

2) Ве under насытит.
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Salje (: Баден) Trysslinge : Trysslingen l

Silde (1400), nu Silla (: Sil- Tysslinge (1413 : Tysslin

len) gen)l

Sih'nge (1399 : Silingen)‘ Valinge (r Valingen)1

Skiri (1290, Se Sklren) Ãmte (: Ämten).

Jfr äfven Gysinge Gästr. : striìnmamnet Gysingen; se

Hellqu. 0rtu. pá -inge s. 247.

Af' älf'namn bildade то t. ex. Aspe. (se Asplângeu 1), Emme

(fsv. Аню : 'Äma), попка, (: Molkan), Röttle, fsv. in Bytlo

(': ‘Ryt-la i fsv. Bytlofors), нм‘. Ämme (se Ãmlůugeu),nsv.Ãnga

(Мг fsv. Ango qwœrn). Ош dessa gärdnamu, säsom det synes,

helt enkelt bildats af ànamn pä. -a (utan afiedning), каппа de

ju äfvcn — ook kanske med större sk'ál — Гдгаз till C.

b) Gärdnamn (átminstone skenbart) bildade af sjönamn medelst

sufñxen ing, ung, -ling:

Lœstrunge (1480 : Lästern) i Utrungom (1362: Uttran)

Tyllinge (: Tynn?) ‘пшика : ‘78162.

Pà samnm sätt ha t. ex. gärdnamnen Bölmìnge bildats af det

forna namnet pá вошёл, Fyllinge (Тет. Fallinge) Hall. afnam

пе: pá Fylleän (Í'SV. Fulda, Se Fnllhöfden 00k Пиши), stads

namnet Skeninge, Гну‘. Skœninge, afnamnet pá выпав, socken

namuet Skuttunge, fSv. Skutunge, af' fsv. 'Skut(a.), nu Skutůn;

vidare ty. ortunmneu Bodungen, Madelungen, Tyrungen affiod

патпеп Bode, Madel ook Tyra”, Ну. Osinga affioduamnet

'Ose, nu Use". Dock kan man här som mellanled Шика 81g

släktnanm pä ung, -ing : Lœstrungar ’män frůn sjön Lästern’

o. s. v., jfr isl. Alpttlrôingar, Gilsbekkingar о. s. vß

I mänga fall synas gärdnamneu pà -inge ha bildats direkt

af appellatìver utan törmedling at' vattcndragsnamn, t. ex. ät

minstone Нею м‘ de gärdar som i Юг. tid het-te Qringe (se

Üringer). Om andra grupper af душка gärdnanm se mina Ort

namn pá -inge s. 237 f.

1) Osäkert. 2) Se närmnre "nllngem

3) Förstem. 2: 836.

4) Lohmeyer i Нем-535 Arch. 70: 380.

й) Se närmnrc Hellqu. Ortn. pù -inge s. 246.
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C) Шин salnmensättning eller адепт"; :if

sjönainn bildnde gardnamn:

Atlángen Hölsiö (1397)

Aglan Hörken

Akal-en Illasyo (1405)

Alkvettern Immen (1590)

Bjursjö Kalf (1356)

Bjurtjärn Kalfven

Björnklammen Kam

Björntjärn Kloten

Bläsjö Korslângen

.'Bollungen Krampen

(Ekeby) Borin(1318) Kumlan

Bredrefven Kväggen

Busken Kymmen

Djurlângen кыш]gen l

fsv. Dunkel` Liid (1316)З

Eken ¿1_-nsv. Ышшвпев

Eklàngen Liuder (1454)4

Eksjö fsv. Loasio

Fisklösen Lyungsiß 1418

Fragh (1496), nu [дыши

Fragg Lůng

fsv. Fughilsìo Longesiö (1456)

Funningen Mengen

Fyllingen Matlàngen (1590)

fsv. Gapsye Матрац“

Gryten Mosjö

Haghasio (1313) Myrisia (1314)

Hygn (2 Hyngen) Màngen

Hän Norrlàngen

Hällaren Nälen

Högsjö Навет

1) ä.nsv. Gollong'en. 2) nn Lid.

3) un Llmnlngen. 4) Se Juden.

5) Nmnnet är doek knnsko snarnre bildet af :'xnnmnet `Morpa.

se afd. II, mom. 20.
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Nœvilsio (1401) Sörsjö

Овал Tranusio 1407)

Onsjö Trehörningen (fiera)

Ormgůrden Trättondetjärn

Ottersio (1410) Trön

Ramsjö Tyngel2

Bangen Tyresjö

Bast (1397), nu Basten Ullen

Rist Ullsjön

fsv. Roghsie fsv. Ullœsio

Rum, se under Bummen шепнет (1590)

Rymmesyo (1409) Und

Rälln Upplund

Räm Walsio (1337), nu Vallsjö

Repasio (1405) Vammen

Защищен Vassgàrden

Sandsio (1419) Vedan

Silken Viggarne

Simsjö Vikìjr (1347), nu Viker

Skacksjö Visjö

Skrikegallen‘ fsv. Vœxsior, VGL IV

вып-газа Ãdran

Skitrjen Аз (se Щеки)

Skœrsio (1447) Ãskawen (1642)

Botter Älgsimmen, Elsimmen 1628

Stafsyo (1316) Ämten, Empter 1642

Stensio (1483) Ölůng

Strángsjö Ösjö

Swartesângen (1642) Öran

Säfjan Örsjö m. tl.

Säfsjö

Af ält'namn uppkommet 'ar fsv. вид (se Strâlângen). Hit

каппа. äfven förus de uf äli'namn bildade gärdnumn, som upp- ~

tagits under Ba.

1) i шаге nd dock Skrikegalle..

‘’) FSV. 1 тупей so NS 2: 71 fr. 1403, 1 Tyngeu sD Ns 3: 243

fr. 1417 (tillägg till мы som i art. Тупее"! yttras om Tyngels

mosse Зины.)
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Af dessu gäl'dnamn äro ätskilliga, sásom Dunker, Kalf,

Kam, Lid, Lâng, Rist, Räm, Setter, Tyngel, Und, Ag, bildade

fóre den tid, dä det till grund liggende sjönamnet erhöll bestämd

slutartikel. Sädan saknar Шуе!) Lingfyts, gen. at' obest. form

: Lillgryten; jfl' Шуе" Rönnings (se Hönningen). Emellertid {ál

man ingalnnda drags. den sllltsatsen, att af sjönamn bildade

gärdnamn, som äro försedda med best. slutartikel, uppstätt efter

den tid, dä sâdan börjal' användas iortnamn. Flera af de ofvan

anföl'dn namnen bcl'isa, att denna äfven hos gârdnamnen kan

vara ett senare tillägg, sà t. ex. Rast, nn Resten, атаковала.

nu Skrìkegallen, Empter, nu Ämten.

Följande bill'g- ock Ilöjdlltl-lllll synes innehâlla

vattendragsnnllm :

Fraggbärget : Freggen

Kalfhöjden : Kalfven

Kallbärget : Кацап

Lethöjden : венец‘, Letterásen : fsv. ‘Lit, gen. ‘штат, Ёшашп1

Syltbärgen l. Sylten (se närmare Snlten afd. I, s. 587 not 1)

sefveneuet : Зайти 1. Säfveàn (se Säfvelllngen).

Se för öfrìgt de ofvan npptagna gärdnamnell pá мёд-за

-hammar, -kulla, âs(a`).

1) Se tìllägygr o. rättelser.



V.

Anmärkningar om

sjönamnens ålder, utbredning о. dyl.

Våra svenska sjönamn ha naturligtvis uppkommit under de

mast skilda tider. Medan åtskilliga af gårdnamn bildade sådana

räkna sin tillvaro blott i årtionden, finnes det väl, teoretiskt

sett, intet som hindrar oss att antaga, det de flästa af de icke

på så. sätt uppkomna namnen på de större vattendragen rent af

härstamma från tiden fbr vårt lands första bebyggelse.

Beträffande de olika åsikter om när denna inträffat, som

framställts af fackmannen, nöjer jag mig med att hänvisa till

HOLLENDER i Geol. för. i Sthlm (‘т-Наши. 23: 231 samt till HAN

SENS arbete »Landnám i Norge). Säkerligen har man här att

räkna med en tiderymd af ett tiotusenårigt omfång.

Om nu så är, att vi i våra vattendragsnamn ha anledning

att spåra minnen från dessa atl'ágsna tider, uppställer sig natur

ligtvis for сведен ytterst viktiga frågan, huruvida vetenskapen

på sin nuvarande ståndpunkt kan lemna oss någon upplysning

om det eller de folk, som då bebodde vårt land.

Enligt den äldre uppfattningen var urbefolkningen å den

skandinaviska halfön af finsk harkomst; så. Gamma (Svea rikes

häfder) ock efter honom eu mängd historici ock läroboksfór

fattare. Denna åsikt förfäktades senast af Мпььшногг‘, till

hvilken äfven bl. a. Gel/.rusa (Germ. myth. s. 481) synes an

sluta sig.

Nu ha emellertid antropologer såsom Rs'rzws å sin sida

genom undersökningar af kranier från sten-, brons- ock järn

I) Deutsche altertnmskunde 2: 55, 357; jfr 3: 169 f.
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äldern sökt leda i bevis, att Швец betydande ìnvandring af med

de nu lefvande obesläktade eller tjärmare besläktade folk kan

ha. ägt rum i värt land, ook att выпада det folk, som under

dessa förhistoriska tider bebodde Sverge, tillhörde ватта ras.

som ännu utgör öfver 85 af landets befolkning, alltsä var af

germansk Маш‘. Arkcologerna, säsom MoN'rELIUs o. a.. ha

genom uppvisandet af kontinuiteten i den arkeologiska utveek

lingen kommit till samma resultat?. Isin brosehyr »När kommt»

svenskarne till Finland»? (Upsala. 1901) har K. B. ‘Пиши sökt

гейш-Мёда de mot ett dylikt antagande _ hnfvudsakligen frän

spräklig synpunkt _ framställda invändningarnaß. Af öfriga

författare, som frän mera själfständiga synpunkter behandlat

samma fräga, m5. nämnas VollsKov (Sjaeledyrkelse og natur

dyrkelse 1890), hvilken (s. ох?) för Skandinaviens stenâlders`~

folk antager indoeuropeiskt ursprung, uttryekligen (s. cxxxvm)

afvisar tanken pä. nägon djupare klyfta mellan den шаге ock

yngre stenäldern samt förfáktar befolkningens identitet. 8111:

ligen ha fiera sprâkmän _ iallmänhet utan närmare motivering

_ akeepterat samma resultat, säsom Ножны‘. Jfr vidare Mccns

ock KossINNAs nedan citerade at'handlingar.

Frân sprâklig synpunkt bjuder det nägot emot att anlage.

att ett ври—‘Ш, som fiera ärhundraden efter Kristus fóreter knappt

märkbara ditïerenser, i fiera tusen är шаге öfver större delen af

ett ей vidsträckt omrâde som Skandinavien _ Шт vara att folket

förde ctt nomadiskt lefnadssätt ock bestämda spräkgränser där»

igenom icke эй. lätt uppstodo, som dä. den fasts. bebyggelsen tog

sin början, liksom det onekligen är förvänande, att trots en tier

tusenärig skilsmässa nord- ook sydgermaner каппа: utvcckla

sig i sà stor öfverensstämmelse med hvarandra, som värkligen

внеш’. Vidare mäste framhällas, att de etnologiska slntsater.
 

1) Virchow Arch. f. anthropol. 4: 55 f.. Retzins Sv. tidskr. 1875.

s. 286, Cranio snecica antiqna (1899), Ymer 1900.

2) Montelius Die cultur Schwedens in vorchristl. zeit (jfr summe förf.

Nord. tidskr. 1884, s. 32 f., Les temps préhist. s. 4l, 1895). S\'.histA

(1903) 1:51 f.

a) Bremer i AfdA 18: 413 f., Germ. phil.2 3: 790; jfr förf. Ark.

17: 75, Setälä Atencum 1900.

4) Pauls Grundr.I 1: 418 samt —— dock i betydligt modifieradc

ordnlag — auf. arb.2 1: 519.

5) Jfr Mi'illenhotl D. altertumsk. 2: 52.
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som antropologien anser sig kunna draga ur sina undersöknin

gar, väl ännu böra mot-tagas med en viss försiktighet, till dess

denna vetenskap erhållit en säkrare arbetsmetod för bestämman

det af rassamhörighet eller rasskillnader ock förfogar öfver vid

sträcktare material, än hvad nu är fallet.

Mera vägande äro naturligtvis arkeologiens dommar. Ош

(18 resultat, till hvilka denna vetenskap anser sig ha kommit

å detta område, visa sig stå fast, måste man nödvändigt _ för

att i någon mån lösa motsägelserna _ slå in på den väg, som

i senaste tid flera forskare _ äfven arkeologer _ betr'att, näm

ligen antaga, att germanerna från ett trängre,i Sydskandinavien

beläget område utbrett sig mot söder ock norrl. LoEwE söker

med språkvetenskapens tillhjälp stödja KossrNNAs teori _ en

teori som förlänar vetenskaplig auktoritet åt de hos många syd

germanska folk spridda sagorna om deras ursprung från Skan

dinavien. I alla händelser får det väl numera betraktas som

tämligen säkert, att södra Skandinavien ock de danska öarna

utgjort en del af germanernas gamla вышьет”.

Nu har emellertid, som bekant, HANSEN i sitt ofvan om

talade arbete »Landnåm i Norge» framlagt nya skäl till förmån

för den äldre uppfattningen om en senare invandring af indo

europeiska folk, en invandring som skulle inlett den s. k. yngre

stenåldern i Danmark ock Sverge. De sedan шага tider ymnigt

flödande, otvetydiga vittnesbörden om en vid sidan af arierna

boende skandinavisk befolkning af annan härstamning anser

HANSEN i regel åsyfta _ icke lappar ock ännu mindre finnar,

utan _ en förarisk urbefolkning, snarast samhörig med Mellan

europas äldre-stenålders-folk, som sedermera blandats med ock

uppgått i det nya indoeuropeiska folkelementet.

Hvilket vittnesbörd i denna fråga afgifva nu våra sjönamn,

bland hvilka vi ha all rätt att söka lemningar af språkets allra

l) Se Bremer AfdA 18: 417 not 1, där dock denna möjlighet fram

ställas som osannolik; Much Waren die Germanen wanderhirten? ZfdA

36: 97 f. ock Kossinna Die ethnologische Stellung der Ustgermanen IF

7: 276 f.; jfr äfven Schütte AfdA 28: 7 f. (1902), R. Loewe Die eth

nische und sprachliche Gliederung der Germanen (1899).

2) Se den litteratur, som citeras i Ergebnisse u. fortschritte d. germ.

wisscnsch. s. 553 f. (Leipzig 1902)` samt särskilt A. KOCKS uppsats

År Skåne germanernas шьет? (Hist. tidskr. 1905), som kommit mig

tillhanda, sedan detta kapitel utarbetats i manuskript.
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ваша ordförråd ock ordbildningsprinciper? Så vitt jag kan finna.

har man icke någon grundad anledning att bland våra

тэта vattendragsnamn utpeka något enda, som med

nödvändighet visar hån mot ett icke-germanskt språk.

Visserligen finnas åtskilliga som icke kunna tydas, men äfven

dessa tyckas mig till sin habitus vara goda germanska ord.

Emellertid må uttryckligen betonas, att man naturligtvis

därmed icke erhållit något fullgiltigt bevis för att vårt lands

тэта bebyggare tillhört samma stam eller ras. Det är ju för

det första icke ens säkert, att dessa på stenålderskulturens låga

stadium stående nomader plågade namnfásta de vattendrag, vid

hvilka de stundom nppehöllo sig; ock äfven om detta var fallet.

har man ju alltid att räkna med den möjligheten, att landets

nya härrar ersatte dessa namn med andra af eget fabrikat eller

åtminstone ombildade dem till större öt'verensstämmelse med

sitt eget språk, t. ex. försågo dem med sådana afledningsändel

ser, som brukade förekomma i deras egna namn o. s. v., hvar

igenom de erhöllo en 'akta germansk prägel eller åtminstone

t'örefalla oss hafva en sådan.

Vidare har man naturligtvis att räkna med den möjlig

heten, att vattendrag skiftat namn. Att så värkligen ofta

skett, se vi af de i afd. Il, s. 43 f. anförda exemplen. I regel

utgöra emellertid de nya namnen ombildningar at' de äldre.

så vida de ej — såsom vid namnbyte at' senare datum ofta är

fallet —- ersatts med namn sammansatta med benämningar på

någon vid vattendraget belägen gård l. dyl.

I det stora hela äro emellertid vatteudragsnamn mycket

konstanta till sin natur. Så erinra vi oss, att t. ex. de från

romarnas tider bekanta tiodnamnen i Tyskland begagnas i den

dag som ärl.

Ett шину språk talar i detta hänseende den i slutet atI

denna afd. anförda listan på de årtal, från hvilka jag азы

kunnat belägga de svenska sjönamnen, vanligen då såsom in

gående sammansättning med gârdnamn. Äfven en mängd ännu

lefvande namn på värkliga små skogssjüar visa sig ha anor åt

minstone från 1300-talet.

l) Jfr Schütte IF 15: 325 f.
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Till det älsta lagret af svenska. sjönamn måste i första

rummet räknas namnen på de största af de sjöar, som äro be

lägna i de trakter, om hvilka man på grund af i trakten gjorda

urgamla stenåldersfynd har skäl att antaga, det de blifvit

mycket tidigt koloniserade, såsom Vänern, Vättern, Mjörn, Mä

laren, Jälmaren. Af dessa äro åtminstone de två senare bildade

af stammar, som ännu i dag lefva kvar i de nordiska språken.

Vättern innehåller ett med sv. vatten nära besläktat ord. som

ganska länge måste ha lefvat som appellativ i betydelsen танец,

sjö'; jfr дыр, Frö-, Hå1-, Ullvättern samt sjönamnet Vätterni

Vstml. Afven namnet Mjörn innehåller sannolikt ett likbety

dande appellativ, 'meru- 'sjö' i afljudsfo'rhållande till det lika

betydande mar-, ock redan formen talar sålunda för en mycket

hög ålder (se nedan). Härledningen af Vänern är icke fullt

klar; dock torde det endast vara två möjligheter man härvidlag

har att välja på, ock i bådadera fallen äger ordet släktingar

inom de nordiska språken.

Vid bcstämmandet af ett sjönamns ungefärliga ålder måste

man i allmänhet nöja sig med att ange den tid, efter hvilken

namnet svårligen kan vara bildat. Härvidlag är det hufvud

завидев vår kännedom om den nordiska ljud- ock suffixläran

ock om principerna för gårdnamnens bildning som visar oss

vägen.

Först vill jag dock ett ögonblick uppehålla mig vid nâgra

nordiska vattendragsnamn, som tillräckligt dokumentera sin här

stamning från vårt språks urtid genom att visa sig hafva till

kommit under den period af de indoeuropeiska språkensutveck

ling, då 'ánnu den vokalväxling inom stamstafvelserna, som

kallas afljud, värkade som en lefvande princip. Under art.

Нами har jag framställt den meningen, att det fsv. затаившие:

Nætutorp i Gryts sn Sdml. visar hän på ett ånamn Næta,hvil

ket säkert burits af någon af de åar, som flyta genom Naten.

Næta återgår på en stam Net-, knappast på ett паи i alla

händelser är afljudsväxling här belagd. Ett liknande förhål

lande äger rum mellan sjönamnet Vœtur (‹— wet-) ock älfnam

net Vata, om jag har rätt i min under Vättern uttalade fór

modan, att Motala ström i forna tider så hetat. Från Norge an

föras hos Rygh NG 1: 196, 1:49 två fullt analoga fall på dylik

växling i stamstafvelserna hos namn på sjöar ock på med dem
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i förbindelse stående ШРИ“. Särskilt märklig är parallellen

Aurr-Yrja.

Dylika nanm tala ett märkligt språk. De tyckas nämligen

peka hän mot tider, då här i Norden talades ett språk, som

icke 'annu kan betecknas som nordiskt, ja icke ens germanskt.

utan som bär ett drag, hvilket man åtminstone hittils ansett

utmärkande blott för det indoeuropeiska urspråket. De

Лепта också i sin mån ett stöd för uppfattningen om att vårt

folk sen uråldriga tider haft sitt hemvist här i Norden.

Vi gå därefter att anföra några exempel från den i afd. 1I

lemnade framställningen af de afledningsändelser, som varit

produktiva vid bildningen af sjönamnen.

Så torde det få anses som säkert, att suffixen -ir (nrnord.

dan) ock -nir i litterär fsv. tid icke varit ordbildande. Men

då analogisk ombildning af gamla namn kan ha ägt rum (se

under II C 1 a), är icke detta kriterium pålitligt. Om däremot

dessa bildningar på -ir i starnvokalen uppvisa i-omljnd, har

man rätt att påstå, att de uppstått före den tid, då i-omljndet

upphört att тыка — alltså före slutet af vikingatiden. Från

fórfornsvensk (uruordisk) tid härstamma alltså namn som Bræn

gir, ‘Bœ11ir, `Hy11ir, Lyghnir, 'Lœghir, 'Snytir, ’Sœnnir, ‘Ухан

o. s. v. (se II A 2 a ock b). I namnen på -ir utan omljud. sà

som fno. ‘Aspir o. s. v., föreligga väl i allmänhet nybildnin

gar; i vissa fall torde saknaden af omljud bero på att afled

ningen -ir föregåtts af en МКМ‘. Ett sådant namn som t. ex.

’Bœrkir måste _ om det sammanhänger' med björk _ här

stamma från för-litterär tid, en fsv. uybildning borde ha lytt

‘винит eller 'Biørkir.

Långt tillbaka i förlitterär tid måste de namn förläggas.

som innehålla stamkonsonanten n af de n-stammar, som för dem

ligga till grund. Se härom utförligt under Кишинев, där bl. a.

sockennamnet Kvänum (2 älfuamnet гитара?) omtalas, samt

under Yismen (jfr Visnem : älfnamnet Visa?) ock Vinnaren. Om

dessa namn äro rätt tolkade, böra de till sin uppkomst jäm

föras med t. ex. isl. birna. : fht. bëro ’björn’.

Hvad som gäller om bildningarna på -iaa torde i hufvud

sak gälla om dem på -ian.

l) Se Sievers ofvan under afd. II citerade uppsats.
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De maskulina n-stammarna ‘вязанка 'björksjön'. ‘Eke ’ek

sjön’ ‘Пи-е 'uttersjön' böra (såsom i afd. II, s.2':2 framhållits)

jämföras med sådana bildninga-r som isl. негде 'utskjutande

klippa' : hçmö, tango 'utskjutande landtunga' : tQng о. s. v.1

Denna bildningstyp har som bekant indoeuropeiska anor, ock

uppkomsten af hithörande sjönamn kan alltså från ordbildnings

lärans synpunkt förläggas mycket långt tillbaka i tiden; men

a andra sidan visa de många enspråkliga germanska ock icke

minst nordiska n-stammarna med specialiserandc betydelse, att

samma bildningstyp varit lefvande långt in i germansk tid,

säkerligen —— ша Norden vidkommer -— under större delen

af den urnordiska perioden.

En mycket hög ålder tillkommer utan tvifvel namnen på

suffixalt -k. För vissa af dem ligga adj. på -k till grund: dy

lika förekomma emellertid på. germansk botten ytterst sparsamt

ock 'aro att betrakta som aflägg at' en kategori, som där i sär

språklig tid knappast agt någon produktiv förmåga. Det yngsta

af här afsedda namn är säkerligen Virken (: gårdnamnet Vire

sjö), hvilket uppkommit genom anslutning till Arken.

En yngre prägel hafva namnen på fht. -gh (yngre j eller

efter tonlöst ljud k) såsom пацан, Gröeken. De kunna alla

hafva uppstått under fsv. tid, då de ju intet annat äro än

former af adj. på -ug- ock ig-, af hvilka flera ännu existera

eller äro uppvisade i den äldre litteraturen. Afledningen -ig

visar för öfrigt än i dag sin lifskraft i talrika nybildningar.

Bland namnen på -ing (-ling 0. s. v.) finna vi bildningar

af mycket olika datum. Suffixet uppträder i ortnamn i alla

germanska språk ock torde ännu vara produktivt på nordisk

botten. Åtskilliga i det föregående omtalade namn ha i yngre tid

erhållit denna afledning, t. ex. Bissingen, Vinningen, Yxningen.

Förlitterära sjönamnssuffix äro säkerligen (x)1, -m, -n,

-r, -s, -p ock -t, om hvilka se utförligare under II (s. 32 f.). På

grund af hvad de appellativiska nominala bildningarna lära

0552, kan man tryggt antaga, att sjönamnen på -(x-)1 ock -m

mycket väl kunnat uppkomma under den urnordiska tidens

senaste period. Namnen på -se böra kanske sammanhállas

1) Andra ex. anföras nf Hellqu. Ark. 7: 47 f.

2) Se Kluge Nom. Stammb.-lelire, Hellqu. Ark. VII Herst.
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med de talrika nordiska diminutiv- ock smeknamnsbildningarna

på -se, hvilka tydligen tillhöra en ännu omkr. år 1000 (ock i

fråga om nomina propria rätt mycket senare) fullt lefvandc ord

daningstyp. Ãlderdomligare {темпа de på -r, -p ock -t samt

framför allt kanske de på -n, sådana som sjönamnet рады,

älfnamnen Dumn, Gimn, Oghn (= fno. Ógn)‘, ‘Вот, 'Var-n,

'Visn, hvilka efter min mening härstamma från en tid, som

ligger före den, då man kan tala om ett speciellt skandina

viskt språk häruppe i Norden. Jag ser här snarast förnordiska

bildningar.

Såsom exempel på svenska tlodnamn, hvilka på grund af sin

bildning måste betraktas som urgamla, kunde man anföra det

Strö (= Гм. gârdnamnet Strö), som ingår i Strolàngen, urgerm.

‘вы-8.9.6 (= gr. ÄJovñ, se afd. I. s. 582). Men härvidlag bör man

noga märka, att ett dylikt namn måste uppfattas som ett gammalt

appellativ för 'ström, Ной’, hvilket ju kan ha lefvat krari

urnordisk tid ock tillhört det från ieur. tid nedärfda ordförrå

det. Бриги: namnet behöfver alls ej ock har säkerligen ej

häller samma höga ålder som appellativet. Det är identiskt

med ett ieur. ord för 'ström', ‘агава (= sskr. впала, lit. srove).

hvilket appellativ äfven använts som namn på Volga, som kanske

varit det indoeuropeiska urhemmets hufvudflod, hos Ptolcmæus

kallas floden Pi (e "Рак-‚двое. I alla händelser var det icke

i går som ordet förekom som beteckning för ström häriNorden.

Samma synpunkt bör nödvändigt äfven anläggas i fråga om

andra namn, där man kan misstänka appellativiskt ursprung.

t. ех. Vætur 0. d.

Af denna kortfattade redogörelse framgår sålunda, att ett

synnerligen stort antal måste härstammar från en tid, som lig

ger före den historiska fornsvenskan. De olika bildnin

gama af detta slag äro uppräknade under II А.

Ош vi nu se till, hvad de af sjönamn bildade gårdnarnuen

ha att lära oss i fråga om de förras ålder, ha vi först att erinra

1) Se Ogan. Namnet omnämnes ej II, s. 34 bland de fav. ЗИ

namnen på -n. Jfr dock Nordlander Sommarstudior i Medelp. s. û (Sr.

tun-för. Уйди nr 27).

2) Se Schrader Urvorgl. u. sprachgesch. s. 633. En växelform på

germ. -iô är ty. die Streu, bitlod till {шинам заме, fht. Strawn,

внеш (Much IF 8: 288).
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‘1

om följande fakta, som grunda sig på de resultat, till hvilka

gårdnamnsforskningen anser sig ha kommitl.

Namnen på -hem tillhöra ett af det älsta lagren bland

svenska gårdnamn, om ock ingalunda det Швы. De kommo

sannolikt ur bruk redan före vikingatidens början, alltså minst

två århundraden före kristendomens införandez, senare dock —-—

som det synes - i Norge än i (det egentliga) Svergeß. Vi ha

alltså här en säker vägledning för bestämmandet af den tid,

efter hvilken åtskilliga vattendrag-snamn icke kunna vara bil

dade, såsom Bleken 1, Gunnen äfvensom älfnamnen мни-аи,

Varnan ock fsv. 'Vian (se afd. IV, s. 91). Gårdnamnen på -by

tillhöra den s. k. primära bebyggelsen ock härstamma utan

undantag från tiden före år 1000.

Gårdnamnen på -stad äro i regel sammansatta med person

namn. Endast några få innehålla vattendragsnamn. Namnen

på -stad äro väl yngre än de på -hem 00k upphörde, åtmins

tone i regel, att bildas före den kristna tidens börjant. Om

emellertid tiden för uppkomsten af de stad-namn, som innehålla

vattendragsnamn, faller inom den, då hufvudstommen af dessa

namn bildades, eller möjligen utgör afslutningen af stad-namns

perioden, är ovisst. En hypotes i denna fråga framställes af

Norrby Sv. lm. XIX. 4: 14.

Hvad som gäller om namnen på -stad gäller väl i hufvud

sak om dem på тётей‘. Från hednisk tid stamma nog alltså

Sjönamnen Шаги 2, Björken 6, Horken, Jälken, Лицам, Misteln,

низвел, Str-ålen, Vällen, Ören 5 samt det älfnamn, med hvil

ket шипение: 'ar sammansatt.

1) Då jag i det följande med hänsyn till utrymmet blott refererar re»

sultaten utan att meddela de skäl, på hvilka dessa grunda sig, vill jag

ock samtidigt ha uttryckt, att jag från synpnnkten af egna namn

studier f. n. icke har några graverande anmärkningar att göra mot

dessa här anförda tidsbestämmclsor.

2) Jfr Rygh Indl. ss. 9, 54, K. Будь Gaardnavne i Nordland s.

9 (NVSS nr 4).

3) Jfr Karlsson Sv. {отит-561‘. tidskr. 10: 52.

4) Jfr Karlsson auf. afh. s. 46, Norrby Sv. lm. XIX. 4: 13, Bygh

Indl. s. 77, Hansen Landnåm s. 16 f. samt —— gentemot don sistnämnda

förf. —- K. Rygh Gaardnavne i Nordland s. 25.

E’) Jfr Rygh NG Indl. s. 9.

Sv. landam. XX. 2-5. 8
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Af de under lV, s. 95 f. uppräknade gârdnamn pä. -rum,

som bildats af sjönamn, äro de ñästa uppvisade frân medeltiden

ook ha вант-Идеи ännu äldre anor.

Tidigast frân omkr. 1000-talet äro namnen pä. туб, -ш‹1‘

о. s. v., af hvilka ett synnerlìgen stort antal äro sammansatta

med sjönamn.

Frân ungefár ватта на härstamma namnen pá boda°,

-mů1a3, -torp(a)‘, af hvilka тёща mâste vara bildade efter

kristendomens ìnförande. Mera osäker är 3:13- beträñ'ande uam

nen pä 1a.nda. ock tofta, tomta.

Senast frän medeltiden ock väl i nllmänhet frůn dess

Найдите skeden härröra äfven namnen pá фат-за, hestra,

hy1ta, ku11a, lida., -1junga, nora., skeda., ~sunda, va.ra,

-âs(a). Ätminstone namnen pá -vara vägar jug utan tvekan

Fórlägga till ‘степ fîil'e âr 1000. Att ä andra sidan bland dessn

венам uppräknade паша, hvilkas senate del syftar pá ställets

naturbeskafïenhet, äfven firmas sâdana, som tillkommìt fïirst

under den kristna паев, visar t. ex. fsv. Biskopskulla (SD 4: 4i'

fr. 1341) Uppl.

De sjönamn, som ingä säsom första led i med ofvannämnda

ord sammansatta ortnamn, mäste sälunda ha uppkommit Юге.

mânga säkerligen längt Юге den tid, som antagits bìlda grün

sen nedät för dessa namn typerö.

Förutom dessa faktorer har man naturlìgtvis ocksä att vid

bestämmandet af ett ortnamns relativa älder taga hänsyn till

beskaffenbeten af det grundord, af hvilket det är bildat. Om

detta för öfrìgt icke — annat än möjligen i añjudsformer о. d.

— ür uppvisat inom de nordiska spräken eller uppträder i en

l) Jfr Rygh Indl. s. 10, Norrby Sv. lm. XIX. 4: 12, Hausen

Lnndnám s. 9.

2) Jfr t. ex. Kanukabodhum (SD NS 2: 135 fr. 1409) Vstml..

Martinsbodhum (SD NS 3: 40 fr. 1415) Uppl., af det kristna ватине‘

Martin.

a) Jír t. ex. fsv. Swtharamala, (во under впше- not '2), af det

dock rätt gamlu Шиш-(1131: Butare.

4) Jfr t. ex. de fsv. gärdnamnen дозиметр, Kyrkiotorp, Ржав—

torp, Stañ'anstorp, Ysaksthorp о. d. (ее SD I, IV, NS I-III Reg).

Karlsson Sv. fomm.för. tidskr. 10: 39 ock Norrby Sv. lm. XIX. 4: 12.

5) Om gränsen bakůt i tiden för dessa затаившие älder har fag;

i allmänhet undvikit att yttru nůgon mening.
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frän den litterära tiden icke belegd betydelse, har man jll all

anledning att tillskrifva namnet gamla anor.

Sädanzl nrâldriga namn äro t. ex. Авив, Boren, Dofvern,

Femmen, Gunnen, Juttern, Kogaren, Noen (stzlnl Nôîr), Kär

men, Mjörn (om det iunebällel' en stam meru- танец’), Tis

пашен, Viren, Virken, Vättern, Äjen (<- ‘Äghir). Dessutom

tinnas ätskilliga, om hvilkas härledning jag icke har nägon

mening. Sannolikt tillhöra mánga af dem denna gl'upp af ur

gamla sjönanln, men jag har ändock icke antört dem som exem

pel pá задана, dä ju delas etymologi möjligen stundom kan

ligga näl'mare till hands, än jag anar.

_ Frán synpunkten af grundordets beskaifenhet Каппа. de be

nänmingar pä hedniskn. gudar ock gudinnor, som stnndom ingä

i sjönamnen (se afd. 111 А 17), lemna nägon ledning vid be

stämmandet af dessas ungefärliga âldel'. Redan sà mycket äl'

klart, att de гашиша mäste härstamma fl'án hedendomens dagar.

Hoppas man emellertid att med stöd at' de teoriel', som fram

ställts rörande dessel gudaväsens älder här i Norden, komma

ifl'ägavarande sjönamns illdel n'ármare in pá lifvet, blir man

nog bedragen. Den lilla uudersökning jag i frägan anställt ut

mynnar i ett sà gott soul negativt resultat.

Förat mà nälnnas ett par 0rd om tvů af dem, nämligen Frövät

tern ock Nárdingen. Ник! nu задев Frö beträffar, torde det Ей anses

som en allmänt utbredd mening, att _ sâsoln reden SAXO upplyser —

Fröskulten icke är inhemsk i (det egentlign) Sverge, utnn hul' dit in

förts fràn ingveonerna1 ock närmast frůn Skůne. Den kamp, som dà

uppsted mellnn denne ock den gamla Asnreligionen —— eller hur lnnn

nu vill benälllna. den — anses t. o. m. ha tagit sig uttryck i myten

om шпаны-1501, besjunget i Vqluspá str. 21_-242. Jag erinrar idetta

sammanhang om dette. bekantn foktum endast därför, att man t. o. m.

sökt bestämma den tid, dâ denne kultstrid skulle hnfvn utkämpats,ock

sälunda —— därest dette försök visado eig vara. annat ¿in en blott

gissning - kunde erhiílla en hitllpunktl för de undersökningar, som

115.1- sysselsättu oss. I sinn Eddnstudier l: 169 har nänlligen HOFFORY

{шинным den llypotesen, att fäjden lnellan asal- ock vener statt idirekt

1) Se niirlnare Müllenhoff Beowulf s. ll, ZfdA 23:11, Hoíïory

Eddast. 1: 161, Kock Hist. tidskr. 1895, s. 160 f., Golther Germ.

myth. s. 222` Mogk Germ. myth..l s. 91. Härelllot E. H. Meyer Völuspa.

s. 103 ock där citerad Ниш—111111‘.

2) Bugges uppl. En helt ennnn uppfattning oln Чаны-Ищете nr

sprung förfäktns, som bekant, nf E. H. Meyer Völuspn s. 92 f.
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sammanhang med »de stora politiska omhvälfningar, som i 6:te århund

radet efter Kr. skakade den nordiska världen ock hade till följd, att

de danska öarna ock en stor del af Jutland komme i den skandina~

viska stammens ägwl. Skulle nu värkligen något för vårt ändamål

kunna byggas på detta lösa antagande, bör ialla händelser erinras

därom, att kärnan af det nuvarande Danmark säkerligen rätt mycket

längre befunnit sig i skandinavernas ägo, än hvad HOPFORY vill tro.

Så anses de ha innehaft Seland åtminstone redan i det tredje århund

radet efter Km2, ock STEENsTaUP säger sig tryggt kunna antaga, att

danskar bott i Danmark från Kristi tidy’.

Vi lemna alltså Horronrs förmodan åt sitt värde ock nöja ossi. v.

med att ansluta oss till den meningen, att Fröskulten från S_vdskandi

navien trängt upp mot Norden. De grunder, som anförts för ett dylikt

antagande, torde här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till den ofvan

citerade litteraturen i ämnet.

Därefter ñterupptaga vi på. nytt frågan om när denna religiösa

omhvälfning kan ha ägt rum, hvarvid det naturligtvis endast kan bli

fråga om ytterst vaga tidsbestâmningar.

Det bör då först ock främst framhållas, att _ om också Frös

kulten är en från vara södra grannar införd planta4 _ svenskarna

i alla händelser så tidigt måste ha kommit i beröring med denna dem

främmande kult, att den hos dem _ åtminstone i Uppsverge _ hann

att blifva fullt nationell. Detta framgår af Ynglingasagans (kap. 12.

13) vittncsbörd, af Flatöbokens benämningar på Frö: Svia вид ock

blótguö Sviaå, samt framför allt af de synnerligen många, öfver större

delen af landet spridda ortnamn, särskilt dem på -vi, i hvilka Frös

namn ingår. Det är sålunda i en ganska aflägscn forntid6 som man har

att söka Fröskultens invandring i vårt land.

À andra. sidan bör lika starkt betonas, att denna omhvälfning dock

icke har äldre anor, än att traditionen om densamma kunde fortlefva

under hodcndomens senare århundraden. Jag påminner t. ex. om den

1) Det stöd för denna sin åsikt, som samme förf. söker i Krage

hulsinskriftens asugisalak ('asagisslan'), måste emellertid betraktas som

lika {умней som omotiverat. Jfr fsv. решив, 8.88. Èadgils o. a.

2) Jfr Bremer Germ. phil.2 3: 836.

з) dHist. tidsskr. 6R 6: 136.

4) Man måste dock naturligtvis äfven räkna med den möjligheten.

att den ingvinska kulten vid sitt uppträdande i (det egentliga) Sverge

{пап före sig en gud, som äfven bar det ursprungligen appellativa

namnet FrO (jfr härtill H. Petersen Nordboernes Gudedyrk. s. 107).

I så fall skulle förhållandet vara detsamma som mellan den nationella

dödsguden Oden ock hans 'alter ego, himmels- ock öfvcrguden mod

samma namn, hvarom nedan.

5) Kock Hist. tidskr. 1895, s. 165.

6) Jfr Kock auf. st.
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ofvan omtalade туши от vunerkriget, därest nu девиц är гать tolkad.

Af mindre betydelse synes Баков senaro vìttuesbördl, dfi här i allmän

het потек-151511631: tradition synes Идёт. till grund2. Vidare erinras

(Шкет, att Fröskulten {таи Sverge bevisligen чипами. till Trondhjem

ook detta i relativt sen tid, säkerligen dock Юго det 9:de ůrhundradet,

dá _ sâsom GOLTHER půpekar3 _ norrmän frůn 876 fara till Island

under Tors ock Freys skydd4.

Fröskultcn har выпада antugligen införts i det egentlign Svergo

nägra àrhundradcn _ Каш-Же 5 à. 6 ârh. _ efter Kr. salut möjligen bi

drsgit till den reduktion i inaktsiällning, hvilken _ sàsom vi nedan

skola se _ drabbndc den inhcmska guden Ty. Ock siikerligen har det

tngit en шпане ш, innun den spritt sig till Värmlands aílägsna näjder

ock gifvit upphof till sjönaumet Fróvättern. Vid ungefär samma tid

fâr man väl шпага, att de ungefär like betydnnde sjöarna Alk- ock

шпаны-ц fůtt sins. namn. Mycket Маге kan namnet Närdingen vara.

Det ät ju i sig själft зависти, att i det vid hafvet belägna, fruktbara

Uppland betydligt tidigure än i Värmlands obygder de milde vanernas

(Луп-Кап slog rot, ock (151-561- tala ock de vittnesbörd, som Мг fornhistoria

ock Уйти. ortnamn bära.

Man sknlle hät äfven kunne тёща nůgra ord om àldern af de med

gudanmnnet Oden bildnde sjönumnen (se Onsörjen). Den uppfattningeu

kommer nämligen icke sällan till synes, att _ nâgon gáng före 132‘ 800

— den tyska Odcnstron öfver Danmark trängt upp till Skandinavien

ock (Шт slutligen skuflnt sig rum vid sidan nf den шаге, men i sin

tur kanske äfven dit införda Fröskulten. Венца uppfattning företrädes af

t. ex. Вене: о. Heinzel PBB 18: 555, Моей Pauls Gx'undr.2 flerstsr“,

Сошки Germ. myth. s. 222 £6, ock enligt sistnämnde förf. vore det

här vi hada att söka upphofvct till traditionen om den даты kult

strid, som afspeglns i myten om vunerkriget. I själfvu värket torde ingen

förneka, att Odens utvcckling fn'm en vind- ock dödsgud af föga. kom

plicerad natur till en högt utvecklad Капитана — runomns upp

finnarc ock förvärfvuren af skuldemjödet _ till en väsentlig del kan

ИШЬ-157213 utläudskt _ ock 'möjligen tyskt _ inHytande". Men omöj

ligt är väl cj lí andra sìdnn, att bär endast är {гага om en omdanings

process af naìuren hos ctt guduväsen, som sedan urälsta {Шаг under

l) I, 1: 120; jfr Kock unf. arb. s. 166.

2) Olrìk Kildernc til Sakses oldhist. 1: 64.

8) Germ. myth. s. 219.

4) Det bör anmärkas, att det icke var donna invandring som gaf

upphof till det s. k. vanerkriget, ниш myten om dennn voro вши-аз:

en reflex af de kultstrider, som Мне‘: tidiguro utkämpa'ts pá. Svensk

botten. Jfr Golthcr Germ. myth. s. 223 ock nednn.

5) Л: äfven K. Krohn Finnische beiträge zur germ. mythol.

(Finn-ugr. forsch. 1905), s. 135.

6) Jfr härtìll äfven F. Jónsson Ark. 17: 237.

7) Se Holïory Eddastud. 1: 171.
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ватта namn тат; känt ock d_vrkat af гага förfädcr. Don ваше storm

guden Одев gär Кишке ännu {вёл i sägnerna om Odens Зин, liâr,

hästur, hundarl. Det är nu naturligtvis alldeles omöjligt att nfgöra.

under hvilken af Odens utvecklingsperioder de sjönnmn uppstátt. som

bildats af hnns наши, ock Odensmytens historia lemnar oss выпада alle

ingcn ledning för bedömmzmdet nf dessu namns älder 2.

Vi öfvergä. nu till de sjônamn, som efter min mening innchâila

gudanamnet Ti(r), Ty(r), nämligen Tibon, Tigotten ock Tisaren iNko

samt sannolikt äfven Tynn i Odensvì ni. fl. amar, N. Tjust Klrn.` Ti

SjOn i Унт]. ock — тега osäkcrt — Tisan i Влип-па. De skill, som

fömnlett mig att i de {уха förstnämndn зыка detta gudanamn. ha {бык

nnförts. Särskilt mů. framhâllas, att de tre sjöama i Хай-Ка ligga inom

Tivedens даты gräuser ellcr i närheten af dem — det {их skogsnam

net Tiviber, Tyviper bnr nämligen säkerligen summa Ursprung - ock

шаге аи sjön Tynn 511- belà'gen i en тих-ватты kulturbygd, i hvars sáväl

vnttendragsnamn som öfriga ortnnmn synuerligen ofta gudanamn йода.

Här má nu först ock {тётей frnmhällas det i ögonen “Панда för

hàllandet, att - under det af gudanamnen Oden; T01', ГТО, Njord,

U11 (samt äfven gudinnenamnet Риз-га.) bildade вёл-анаши iro mer

eller mindre vnnliga  intet вант ех. finnes uppvisat frân Sverge

pá sůdanß där Ti(r), P170) ingàr. I Ark. 18: 362 f. har jag i denna

omständighot sett ett мёд för den pû andra ock винные grunder ba

вен-аде àsikcs, att goden i ‘Уйти. förfäders ögon under Афинах-мена:

lopp чипы: i betydelse.

För det, som här närmast sysselsätter oss, nämligen sjönamnens

диет, kan det задав. vara af vikt sà till vida, som det pá grund азы!

blîr sannolikt, att de взбивали, som inuehälln gudunnmnet Ti(r) _för

sà vitt de äro rätt {опыте — knappast härstsmmn fràn hednaîidcns

sista ůrhundruden. Ã andra нюни hör man ej lemnu ur râkning'en

Pnoxom nppgift, хм Tyr i 6:te ůrhundradet ваше som den [жарче

gudcn i Skandinavien. Tilläfventyrs вы: hans undnntrângande i snm

manlmng med den ingvinskn кипела segertág mot поп, ln'arom oívan.

Af de {й s_jönamn, i hvìlka personnamn ingä, buffa de tre.

som oomtvistligeu äro osnmmansatta, grundol'd som säkert här

stnmma í'l'ân Вышибает], nämligen de vstml. Антипа, Ingfasten

ock Авила. Däraf Ищет dock naturligtvis ej med nödvän

dighet, att sjönamnen tillhöra ватта tid. Snarastâìro för вид:

1) Se Lundgren Зри-АИ. int. s. 29 f. ock där снетка litteratnr:

däremot väl ej i sägnen om noaskeppet, ett slugs moln (se Hjelmqvist

Bibl. pers.nnmn s. 40 f.). Jfr dock F. Jónsson Ark. 17: 223.

2) En uppfattning, som i fiera väscntliga punkter afviker frůu den

ofvan förcträdda, utvccklns äfven af B. Бани stud. tìllägnade О. Mon

tclius s. 133 f.

3) Jfr Mogk Germ. phil.2 3: 85.
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(lessa наши uppkomna депеш ellips af 'Asmundssjön о. s. v.

De tre âterstäeude 'áro Janhäksen, Pàrhàksen ook Sibrissen.

Af dessa är det senare en fördunklad sammausättning med -sjö,

ook de bäda andra Шиша. гага det. De наши лап, Pär ock

Sigbritr, som här ligga till grund, äro som bekaut kristna. Bland

de med -sjö о. s. v. säkert sammansatta sjöuamnen fìnnas äfven

Нега, som ha шею: Ursprung, säsom Bengtsjön, попавшим,

Jönsetjärn, Mickelstjärn. Men äfven här utgöres grundstom

men af inhemska svenska наши.

viktiga för värt ändamäl äro de s_jönamn, som bildats nf

ванна lânord. Vi Ганга oss bär mindre vid sädzma, som inne

hälla urgamla länord, säsom ‚ты-шалава ook väl Шиш Ärtingen;

ty dessa Каппа kanske i älder täña med mänga af de шаге.

Hvad вёл-51111: de пашп beträñ'ar, som innehälla metallbenäm

ningen дат, har man för bestämmandet af deras älder en 115111

punkt i den omständigheten, att järnet anses ha uppträtt i norra

Europa omkr. 4—5:е ärhuudradet före Кг.‘ själfva Оше: är som

bckunt Шва: frän de keltiska spräkeu?, hvìlkas omräde vid

denna tid alltsâ mäste ha gránsat till gcrmauernasß. Sjönamnen

pá Järn- kunna alltsä icke vara шаге ììn omkr. ett halft àrtu

sende före Kristus. — 1 Vstxnl. uppträder emellcrtid en grupp

пашп, som väl mäste härledas ur i spräket тешит: sent in

komna lägtyska läuord7 sâsom Kedjen, Kloten. För öfrigt

crinras om de likaledes ur ища länord uppkomna Kopparen

ook Trekanten samt gruppen Ryttaren, Silfköparen, такт-ел,

типах-ел, hvilka senare mäste ha uppstätt tidigast under medel

tìdens senare hälft.

Slutligeu meddelar jag en förteckuiug pá de ofvan behand

lade sjönamn4, som antìngeu själfva cller депеш gârdnamn visa

sig vara uppkomna före den пуаге tidens början. Sitïrau

iuom parentes anger det ärtal, dä jag tidìgast anträñ'at пашней.

Afvern (1381) DSV. Alsen 1 (1320)

fda. Algudhi (Valdem. 11:s Alstern 2 (1397)

jordeb.) Гну. Alti (VGL 1V, se Anten)

1) Se Schrader Renllex. s. 199. 2) Se närlnure Much ZfdA 42: 164.

3) Much ZfdA 36: 125.

4) I regeln anfördn i sin иву. form, därest dennn kan betraktas

som en regelbuuden utvcckling nf den fsv.
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f'sv. ‘Ах-ей (?) (1334)

DSV. Asplângen 3 (Aspalongen,

H. Brasks brefväxling)1

Asunden (VGL IV)

{шк Biedh (1348, ее Bjlin)

nsv. Вши: 2 (1401)

Björklàngen 2 (1359)x

Bleken 2 (1334)

Bolmen (1293)

Boren (1318)

Borken (1387; om det d5.

omnäumda Birkehult af

ser den i Borken belägna

gärden вех-кыш)?

Bràen (1378)

Brängen (VGL IV)

Bunnen (1411)

Bàfven, fsv. Bägher (ä en

runsten)

Bällen (1337)

Dofvern (1363)

Drafven (1358)

ваши (1308)

Eklàngen (1279)

Femmen (1386)

Fluten 1 (Vadst. kLjordeb.

s. 162 fr. 1466)’

Fien 1 (1518)

Floden (1275)

ГМ. 'Flöknir (1320, se Hov

kcn, Folken)

usv. Fraggen (1496)

fda. Fripe (V. 1I:s jordeb.)

nsv. Frillen (13462, 1386)

fsv. Friski (VGL IV)

nsv. Fryken (VGL l)

l) Se Sv. lm. XX. 6:3 (tillägg).

2) Se Tillägget (Sv. 11n. XX. 6).

Fullen (1322)

fSv. Fyghpir (VGL IV)

nsv. Fyllen (1320)

Färjen (1311)

Följaren (1369)

Föllingen (1287, 13112, 1337)

щепа (1405)

(315611 1 (1418)

Glaen (1346)

[611113- (1415)

Glottran (1331)]

Стоп (1364)

Hinsen (1200-îalet)

Hjorten (1375)

fsv. Holk (VGL IV)

nsv. Borken (1413)

fSV. 'Hulse (1366, se Holten)

'Hulunder (1320, se ни

lingen)

nsv. Hysingen (1320)

Höfvern (1382)

fSv. 'Ingi1(1447, se при.)

‘ive (1319, se п.)

nsv. Запел-п (1422)

Jällunnen (1268)

Jälmaren (1167-1185)

Jàrnlunden (1386)

Jäsen (1504)

Kalfven (1356)

Kammen (1464)

Karken (1368)

киви (1359)

Lummen (1416)

Lien 1 (1316)

Limmern (1350)

i'sv. 'Linundhe (1345)
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fsv. ‘Lioe (1420)

’Liudher (1422)

LoÖne (VGL IV, se Lünern)

nsv. Lygnen (1337)

Lygnern (VGL IV)

Еву. Lyniendi (VGL IV, se

Lonen)

nsv. Längen 3 (1407), 5

(1335), 16 (1356), 18 (VGL

IV) ock ännu ett Гну. ’Lan

ger (1320)

Lägern (1380)

Lästern (1480)

Malen 1 (VGL IV)

Maljen (1345)

Meningen (1413)

Misteln (1447)

fsv. Miaelki (VGL 1V)

nsv. Mjörn (VGL IV)

Гну. 'Mukrir (1268, se Möc

keln)

nsv. может 1 (1384)

Mälaren (1351)

Mäsern (VGL IV)

Noen (1416)

Noren 2 (1416)

Noren 5 (1416)

(и. пвавьу1 (VGL 1V, se

Nasal)

Гм‘. 'Nœsnir l. ‘Neasìr (1347

0. 1405, Se Näsnnrcn)

nsv. Nömmen (1416)

Badkalfvan (VGL IV)

Raklángen (1443)

Rammen 3 (1371)

Baeten (1397)

Roten 2 (1351)

Rottnen 2 (1345)

Bummen (1368)

fsv. 'Runnir (1447)

nsv. Rusken (1167)

Вадим-ед (1332)

311113911 (1402)

Bänken (1419)

Salen 2 (1337)

Saljen (: fsv. änamnet Sal

gha. 1278)

Selàngen (1349)

Silen (1383)

Silingen (1399)

вшец (1400)

fsv. Skadur (VGL IV, se

Skagern)

nsv. Skrikegallen (1381)

fsv. ‘вишне (1389, se Skalen)

fSv. 'Skœllir l. ‘Skœldir

(1398, se Skälen)

fsv. ’Skœr (1394, Se Skii

ren 2)

nsv. sommen (1402)

Sormen (1396)

Spaden 1 (VGL IV)

Spjuten 1 (1390)

fsv. вышина (VGL IV, se

Штыков 2)

nsv. Strälàngen 1 (1376)

Strä- 1. Strolàngen 2 (1419,

dâ det Stro omnämnes,

som varit llnmn pá den i

îöl'bindelse med sjön stä

ende án)

Ströjan (1409)

Svarten 1 (1334)

fsv. ‘тмин (1320, se Teden)

ГМ. Tipir (1 VGL 1V; 2

1400)

nsv. Tolken 2 (VGL IV)

fsv. Tridhir (1376)
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fsv. ’Thrœhyrnir (1418, Se

Trehörning'en 7)

nsv. Trätten (1400)

Tyngeln Burseryds sn Smäl.

1415 (se afd. IV s. 93 not 3

samt tillägg)

Гм‘. ‘Tyngil Västbo hd Smäl.

1417 (se tillägget)

из“ Tysslíngen (1314)

Tàngen 1 (1383)

Tämnaren 2 (1344)

Unnen (1337)

Uren (1381)

Пиши (1362)

Vadjungen (Ген ‘vidhun

ger? 1389)

fsv. ‘Vale (1419, se Villingen)

fsv. 'valir (1343, Se Valen о.

Ушел)

nsv. Valloxen (1383)

Vammeln (1329)

‘Гаснет (1460)

Veselángen (VGL IV)

М‘. 'Vidhgalder (1371)

fsv. Vidhìr (1 frán 1350,

2 frän 1371)

ТЫ’. ‘Vidhme

1362)

USV. Viggen 5 (1371)

fsv. ’vinse (1323)

вы‘. Vikern (1347)

Virfveln 2 (1418)

fsv. ‘Увидав:- (1354; nu

Чтец)

nsv. ‘Шпаги (1240)

vin-mem (VGL I, 1398)

Vättern 1 (1226)

Ymsen (VGL IV)

Yngen (1400)

fsv. ‘Yxne (1383, se Ушица)

nsv. Ãnimmen (1325)

Ты‘. Äkir (1420)

nsv. Шатен (1382)

Ämten 5 (1379)

Ökern (VGL IV)

Örbàgen 2 (1382)

Örlen (1414)

Östen (VGL IV).

(Widhmun

Som synes, är antalet af de sjönamn, som jag kunnut fora

шишка till medeltiden, högst betydligt. Dcssutom filmes ett

mycket stort ища], som i det fóregäendc uppvisats мы 1500`

ock 1600-talen, men jag har ansett obehöñigt att h'ár upp

такие): dem.

Afven en mängd £1-, älf- ook strömnnmn äro — direkt

eller indirekt _ uppvisade i fsv. Det har ауте mig öfver~

fiödìgt att bär uppräkna dem, dä utförligare lìstor öfver dessa

namn ñnnas anf`órda afd. III mom. 20 (s. 61 С).

Som en allmän еще beträiïande vàra (osammnnsatta) Sjö

namns âlder skulle jug alltsä vilja uppst'álla, att de i regel äro

mycket gamla. Hnfvudstommen af dem härstammar frán den

f`órkristna tiden ock af de öfriga, äfven ganska obetydliga i af
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lägsna obygder, fìnnas högst fà som ej âtminstone hafva medel

tida anor. Relativt unga то däremot sjönamn af typen Knabb

arpen (se afd. III § 19, s. 60), d. v. s. sädana som medelst artikelns

tillläggande (direkt eller elliptiskt af sammansättningar med sjö)

bildats at' gârdnamn. I ofvanstäende lista (тег sjönarnn frän

medeltiden tìnnes ej häller denna grupp representerad.

Ош vi nu öfvergâ till nůgra anmärkningar om sjönamnens

utbredning 00k spridning, Sá visar det sig, att vissa sädana наши

uppträda ìnom begränsade omrâden at' landet ook dà ofta ей

dana, bvilkas n'ármare etnografiska samhörighet redan förut

blifvit konstaterad. Sâlunda har jag ‘сует mig finna en _v_'iss i

ögonen fallande öfverensstämmelse mellan Väster- ook Oster

götlands sjönamn. Se härom under выпалил, Grosken, отвела,

панацеи, щит. Gemensamma för Norge, Vrml. ook vissa delar

af Vstml. äro stammarna Mang, Sang (se Mângen, Sůngen), jf'r

äfven вишен ook visten; för Norge, Dalsl. ook Vg. vattendrags

namn pá Skop- (Skàp, se виршами) samt sjönamnet Анап

gen; for Blok. ook Smäl. namnen Allgunnen ook Tjurken; for

Uppl. ook Sdml. Henaren ook тащим-аи; för Uppl. ook Gästr.

лапше: Kärfven (3 ggr). Namnet Trestickeln förekommer endast

i Dalsl. ock Boh. samt Norge, Trekanten i Sdml ook Vstml.;

det mnliga uttrycket för detta begrepp är för öt'rigl; Trehör

ningen (jfr äfven Treskaten). De i östl-a Sverge vanliga nam

nen pá Skir, Skär- crsättas i Dalsl., Boh., Vrml., vissa delar

at' Vstml., Папаша, Norrl. ook Norge i allm'ainlxet at' namn pů

Lys, Ljus- (se Lysningen'). I f'räga om nfìedningarna kan näm

nas. att ~ung numera nästan uteslutande lel'ver kvar i västra

Sverge; i östra delen af landet har den ersatts af ing.

För den mytologîska f'orskningen kan det möjligen vara af

intresse, att af gudanamn bildade sjönanm de pá Ty, Ti

hufvudsakligen uppträda i Närkel, där äfven skogsnamnet Tive

den förekommer, ook de pä Ull- i Vrml. Опа ligga Hera sjöar

med dylika пашп tlllsammans ook tyda pä urgamla kultur

centra; se t. ex. Rägnnren ook тупи. `

1) Jfr Helunder Ord о. bild 1906, s. 177 f.



126 nELLQUls'r, щёк/шк. XX. 5

För öfrigt framgäl' af den föregâende framställningen i afd. l,

att en synnerligen stor öfverensstämmelse liger rum mel

lan de norska oek svenska, speciellt västsvenska, vatten

dragsnamnen. Det finnes högst fâ i dessa uppträdande втащ

mar, som icke äro gemensamma för de bäda länderna; exempel

härpä finnas nästan ä Магде sida i det föregàende. Vanligen

ür förllällandet det, att en svensk sjönamnsstam motsvaras af

norska :‘llf`namn. l allm'anhet ha. dessa sellare bättre bevarats

âìn de svenska, som i regel ersatts med benämningar efter orter

ock gärdar. En mängd dylika, numera försvunlla svenska ánnmn

ha anförts i afd. II nlom. 20 (s. 61 Е). Härtill kommer, att

sannolikt en hel тёща svenska àar ock bäckar aldrig bllrit

едва namn, beroende därpâ att de till f'öljd af sin mera indiffe

renta prâìgel i mindre gl'ad än de norska älfvarna tilltalat

ock satt folkfantasien i rörelse1.

Följande exempel pá _ stundom doek ej direkte _ mot

svarìgheter mellall [лёг behandlade svenska2 ock norska vatten

dragsnamn3 та autoras:

Agaren : Agaaen Asken : Ваша

Aglan : Qgl Aspen : Aspi(r)

Agnaren : Анна (Rj'gll Axaren : Акв

Persone. S. 1), Agnbekkr Bal-ken : Bçrkn

Akaren : ’Aka Billingen : Bilde

Alten : Alpti Bjuren : Bjòr(a)

Anden : Qnd вишен : Bjelva

Arken : Ari l. Arka Bjärken : Bjarka

Askaken z Afekaken Bjärn : Bera, Веги‘

1) Jfr det enahandn. fürhl'lllandet шепни namnenâ de grekiska. offs.

obetydliga stillastbende sjöarna ock de med afseende p11 sin naturbeskaf»

fenhet nlera йоги-овации. ock omviixlnnde Надеть. Se Fick Вен. Beitr.

22: 75.

2) Alllsâ icke шей -sjo o. d. snmnlllnsntta паша.

s) I {гага om (le вопите nngifves ej llär, om идите: afser eller

afsett en sjö, fjord, à eller bäck, om det 51- fornnorskt eller пунш-вы.

om det ännu existernr som själfständigt eller är uppkonstruerat. Hiram

upplyses direkt eller indirekt (депеш litteratllrhänvisningar) idct föreg.

(afd. I). — säffkilt mů půpekae, att här äfven upptagas шовный;

heter, som Копии“: till min känncdom först genom de erbeten af Вши

(nya delllr af NG samt E1ven.), шиш ntkomnlit efter de reep. artik

Лап-пав trycknìng (jfr tilläggct).
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Bleken : Bleika

Blän : Blxaunelven1

Bolmen : Bolma

Bremsen : Bremßa.2

Bringen : Bring

Báfven : вара)

Bönen : Вби

Dramborn : Drçfn

Edslan : Eitla,

Eldan : Elda.

Emmern : Eima.

Enaren : Einal

Енот : Eitri

‘Езда, älfnamn (se afd. III

mom. 20) : гада”

Falken : Fala.3

Farlângen : FQr

Filingen : FjQl

Fladen : Шабли

Flon : Floen

Flögen : F1¢ygir(?)

Foxen : Foka(?) l. Fyxa.

Frillen : Frillefoss

Frindeln : Friöna(?)

Fryken : Friksdßla

Funm'ngen : Funda.

Fysingen : Fjósangr

Följaren : Fylja

Förlàngen : Fyrir

Garpen : Garpa.

Gisslaren : Geìsla

fsv. ‘G1äma, sv. Glommen

(älfnamn), ‘611311111- (Sjö

namn) : no. Glommen (se

tillägget)

Gron : Gró

l) Будь Elven. в. 18.

3) Будь Elven. s. 45.

Grunnen : Grynnîngr

Gryten : Grita

Gröen : GrßÖaC?)

Gröningen : Отца

Gufven- : iSl. Gufa.

Gullungen : Gulla.

Gängen : Ganga(?)

Gändeln : Gandr

Görväln : Оживим?)

Göten : Gautabekkr

Наманган : нападая?

fsv. ‘наем (ânamn) : наша

(SG llvsslůugen)

Henaren : Heine.

Hinsen : Hind

Hiren : Hira

Horjen : Horja

Найти : Húfa

Bunn : Hunn

ТЫ‘. 'Hvinir z Hvínir (ее Vln

ningen)

Hviten : Hvíta

Hyllen, Тау. älfnamnet пупа

(se tillägg samt afd. III

mom. 20) : пупа

Hyn : Ей

Hällaren : Hellir

Bären : Ha'ara.

Höfvern, ‘Пуп-11‘ : Heveren

Höningen : Hóna

Hörnan : Hyrna

Igeln : Igli

Immen : Im(r)

Innaren : Inna

Гм‘. 'Ingi1, 'Yngil : Ingr (se

Улет-оп)

2) Rygh Elven. s. 22.
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fsv. ‘Ise (nn Islingen) : Isa.

fsv. Iulastrom : Jole., Jul,

дою

Ivarn : Iv-l

ленивец : Eiöangr

Juden : Ljòö l. Jòò

Jaren : дабы r

Jönnen : Gauna(?)

Kalfven : Kalv

Kommen : Kemba.

Kinnen : Kinna

Kolsnaren : Kola

Kringlan : Kringla

Krůken : Krúka

Kumlan : Kumlabekkr

Kvisseln : Kvisla.

Kvännaren : Kva'nöa(?)

кати : Кота.

Kärfven : Шах-791991109)

Käxlan : ‘рэкет

Kölnen : Kyljo

Laggaren : Logr

Lermon : Leira

Ljusnaren : Lysa

Loftern : Leftinga

Lommaren : Lome.

Lusten : Lustr

Làkan : Lake.

Längen : Langr

Löf : Lauñr, Laufa

Magelungen : Magi

Malingen : Malungen

Malmingen : Malmangr

Matlöpen : Loypir

Mellingen : Miòlingr

Meslàngen : Mleìstjiorden2

Meten : Meitsjeen

l) Se Будь Elven. s. 116.

fsv. Мишке : Mjelka

Muskan : Musk

Mysingen : Músa

Mângen : Mangi

fsv. Mœghinsior :

Mälaren : Meelir

Märlingen : Meringr

Mörken : Morkaaen

Noen : Nô

Nyen : Nya

Nälen : Не“

Nömrnen

Naum)

Ormlângen : Orma

Ottnaren : Опа

Refven : Riva

Remmen : Rime.

Renaren : Rein

Risingen : Risa(?)

Rommen : Róm

Roten : Rota

Rottnen : Ваше

Ruggeri : Rugge

Runken : неким?)

Ruppen : Buppa

Rusken : Ruskedalen

Rànen : Raana

Römmen : Rym(i)r

Segen : Заведи

Silken : Sìlka

Skarpen : Skerpa

Skillingen : Skilja

Skiren : тёк-(в)

Skrikegallen : Skríka

Skundern : Skynna

fsv. Skym- (älfnnmn) :

вкат

Meg-n

Namsen (<

2) Sc afd. IlI mom. 23 ($.70).
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Skäplängen : Skopa

Skärñângen : Skerfa

Smedbäljen : Belgrinn

Snesaren : Sneisa

Solaren ; Sola, Solsjßen

Sommen : Somma.

Sork, Surk- : 801‘1'18, Surk

Sormen : Зш-ша.

Soten : Sota

Брака. : Speika.1

Spillern : Spjeldsjaen, -aaen

Spjuten : ерша

staf- : Staf

Stockaren : Stokk

Striern : Виши

Sträken, Strukni :

Stràlen : Straalen

Styran : Stjór

Stäng : StQng

Supen : älfuamnsstammen

Sup

Surt- (älfnamnsstam) : Surt-1

Svarfvaren : Svarva

Svarten : Svarta

Svinnaren : Svinn

Sůngen : Songa

Sännen : Senda

Söingen : SayÖ-C?)

Гм’. Tappa, änamn (i Tap

poström 1368) : Tappa

т. 'ripir : 'Tiöa l. "riöavl

Tjurken : Pjúra

Tjutingen : by'tir

Tofven : Tòfa

Заика

Torkan : pyrk

Trummen : prumaœ)

Tryen : Тгув.

Trön : Traa.

Tydingen : pjóö

Tynn : ру-(г)

Táfösingen : Faysa

Ufven : Uva

Ulfven : Ulva.

Ullen : U11

Unden : Und

Usken : Пак“ Osk

Vadjungen, ìilf'uamnet 'Va

dha : Чада.

Valen : Vala

Vekmangen : Veik

Veselângen (Ofsv. Visu) :

Visa

Viggen : Vigg(j)a.

Villen : Villa.

Vindommen : Vind

Visken : 7181:

Visten : Viet

Vren : Reit)

Vrângen : Vrangen

Vàlen : Vaals.

Vänstern : Vinstr

Чём-1119111 : Varma, Verma

Í'SV. ‘Ylvir : Yliir

Yxnern : Yxn

Àklängen : Aklangr

Ändern : Andra.

Ãnga, ГМ‘. Anga. : n0.

Aanga

Ästen : Ostr(?)Tomgöl о. s. v. : Tom

1) Det i afd. I, s. 594 uppkonstruerade sv. älfnamnet har dock

2) За afd. III mom. 20 (в. 67).

gnarust hctàt Surt (ej Surta, sâsom (Шт antnges).
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Щеп : Egir Ömmern : Auma(?)

Öjaren : Qyjir Ören : Aurr

Öjen : ßyji Ösmaren : Анна (= SV. 3111‘

Öjeln : Ygla l. Аида uamnet без).
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Tillägg ock rättelser.

Ett större antal af dessa tillägg har tillkommit på grund

af arbeten, som blifvit tillgängliga först sedan en del af det

föregående var fárdigtryckt, t. ex. Будь NG IV. 2, XV, Elven.,

Uppland I. 2. Åtskilliga tillägg ha äfven föranletts däraf att

jag, särskilt genom docenten SVEN LöNBoRG, erhållit kännedom

om några hittills otryckta kartor, där Hera namnformer funnos

upptagna, som voro äldre än de af mig anförda. I regel

äro dock dessa nytillkomna former identiska med de förut upp

visade.

Jag tillåter mig, när jag nu står i begrepp att afsluta mitt

arbete om sjönamnen, att till förut publicerade (ock här repete

rade) rättelser' ock tillägg ytterligare meddela några sådana.

Först må. då lemnas en allmän hänvisning till de nyligen

utkomna, för den nordiska ortnamnsforskningen viktiga arbetena

af R. SAXÉN, Sprâk/zga àz'drag' till den svenska bosättningar:

дыма z' Finland I Ock T. E. KARSTEN, дылда/{пяди ort

namn I, där en hel mängd fi.-sv. motsvarigheter till de i mitt

arbete behandlade vattendi'agsnamnen uppvisats ock åtskilliga

där framställda härledningar ytterligare styrkts. Jag har af

dessa viktiga arbeten i allmänhet for afd. I blott kunnat till

godogöra mig hvad som rör bokstäfverna Т—О; men däremot

i afd. lI-V varit i tillfälle att upptaga ett ock annat, som har

afseende på förut behandlade partier.

Beträñ'aude vissa sjönamn i Ydre härad se NORRBY, Ydre

gårdnamn samt min uppsats i Sv. lm. 1905, s. 88 f.

Slutligen påpekas, att åtskilliga, delvis viktiga, tillägg gjorts

i afd. III, särskilt mom. 20 (о. 45) af å- ock älfnamn, som jag

anser mig ytterligare ha kunnat påvisa från fsv. tid, t. ex.

Руна. Og., äldre former till det uppkonstruerade Ripa. ock det
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därmed sammanhängande gårdnamnet Rippetorp ш. m. Några

af dessa ha för säkerhets skull upptagits äfven nedan.

Allmän num. I de första arken har fjärde delens första halfband

af Вуз!) NG signcrats 4; sedan äfven andra halfbandet (med annan

paginering) utkommit, däremot IV. 1.

S. 3 r. 12, s. 7 r. 14 n. läs: gaardnavne.

S. 5 r. 30 står: sjönamneu, läs: fjordnamnen.

S. 9 r. 6 n. läs: a-lsbrungnen.

S. 17: Addaren. I Skederid tycker sig TISELIUS ha hört

uttalet àdan (_Sv. lm. XVIII. 5: 113).

S. 20: Агнии. Till got. aglus eller agis kunna, enl. Bugge

i det senare utkomna 15:de bandet af Rygh NG s. 122, äfven

de fno. älfnamnen ‘Qgl ock 'Qgla höra. I dessa norska vatten

dragsnamn ha vi i alla händelser välkomna motsvarigheter till

det svenska sjönamnet Азию.

S. 22 r. 6: semikolon bör utgå.

S. :23: Det i slutet af art. Algudhi framställda alternativet

till förklaring af namnet anser jag nu hälst böra utgå.

S. 26: Allgunnen. Att ty. flodnamnet vecht, såsom MUCH

antar, innehåller namnet på en stridsgudinna, anser numera jag

icke så säkert. Jfr Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 154. Då min

hypotes om uppkomsten af namnet Allgunnen ock i samband

därmed stående frågor icke skulle sakna sin betydelse, därest

den bekräftades af iakttagelser från andra håll, har jag icke

velat undertrycka den; men t. v. är den naturligtvis att betrakta

som ett till öfvervägande framställt spörsmål.

S. 30: r. 5-1 n. (om gr. ßxaág) böra naturligtvis utgå.

S. 32: Alstern. Att detta sjönamn uttalas med akc. 1.

anser jag icke längre utgöra något starkt вып mot riktígheten

af den uppfattningen, att ånamnet мни-аи ligger till grund.

Jfr t. ex. under Bottnen.

S. 34: Alten 1, Kila sn Vstml., kallas hos G. Borgman

Beskr. öfver Kila socken (Strengnäs 1828) s. 15 äfven Arten.

Motsvarande namn å GS 4 О 31 är, som ofvan nämnts, otyd

ligt tryckt, hvarför det ej är omöjligt, att där äfvenledes står

Arten (Grau har emellertid, såsom förut anförts, Alten).

S. 36: Angarn. Min förmodan, att den i Angarns sn Uppl.

belägna Angarnsjön i äldre tid hetat Angarn, bekräftas däraf.

att Salvius Upl. s. 113 (1741) anför just denna namnform.
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S. 37: Anten 1 skrif'ves sà 560110101Ьапс11ког1617.1’3.0.1688.

Anten 2 skall eulîgt en annan uppgift af allmogen uttalas

an3ten2.

S. 38: Antvarden. Jfr äfven 1110. gärdnamnet Andvaröa

(Будь NG IV. 1: 57).

S. 43: Aspen 1. Sá skrifvet redan â. General Landkort

öfv. Vg. 0. 1688. Aspenäs omnämues enl. Tuneld IV. 1: 124 ät

minstone pá 1590-talet. Dess fsv. form har, sâsom bevìsligcn

likalydande namn frän Smâl. ook Uppl., tydligen varit Aspanœs.

S. 45: Asplůngen 3 är nägot tidigare uppvisad än 1541,

nämlìgen i Hans Brasks brefväxling, HSH 14: 76, under formen

Aspalongen.

S. 48: Axaren. Jfr Rygh Elven. 5. 3.

S. 48: Barken 1. Tillá-gg: впиши. Detta gârdnamns

form (ej Barkshult) jämte sjönamnets 1725111191511015111100111115211

med säkerhet tillbaka till ett fsv. ‘вы-1:0.

S. 50: Bastfoten. Jag anser det uumera säkert, att alla

här nämnda ortuamn ìnnehälla ordet bastu.

S. 51: läillingen. En liten sjö med detta namn firmes

enl. GS 3 О 29 äfven i Aspeboda sn DalarnazBillingsnäs.

Äfven denna sjö 1010101- 1111 formen en 5101- likhet med en

plogbill.

S. 54: Bjuren. En fno. älfnamnsstam Bjór- Pères nu äfven

af RYGH till bjórr ’bäfvel"; jf'r NG IV. 2: 193 (utkommet efter

tryckningen af art. Bjuren).

S. 57 r. 6 stâr: 14, läs: 15. -» Jfr äfven Tiselius Sv. lm.

XVIII. 5: 113: bzòrkarb

S. 59: Björklůngen 1 kallas ä General Landkort öfv. Vg. 0.

1688 Börkelůngen, det är alltsà sannolìkt 011 äldl'e ‘выпадает

(jfr no. Birkelangen) eller müjligen ‘вышивает, 1111 011 änamn

’Birka, af samma art som fsv. 'Aspolanger till ânamnet Aspa,

hvarom 50 Asplângen. Björklàngen 2 ock gärdnamnet Björk

пивная omtalas är 1359 (SRP nr 423).

S. 64: Bollungen 211- besläktat med det af Будь NG 14: 224

omnämnda no. älfnamnet Bolinga, ook Bolunga. Jfr äfven de hos

Будь NG IV. 2: 128 anförda no. orden. Namnet är mängtydigt.

S. 64: Bohnen. вышина skrifves äl' 1418 Bolmstadh;

se afd. IV (s. 97). _ Den bär uppträdande stammen har sin mot
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svarighet i fno. älfnamnet 'Bolma, anfört af Rygh NG 15: 172‘.

Beträffande häl-ledningen bör äfven den möjligheten tagas i

öfvervägande, att namnet egentligen betyder 'den svällande, еда

dande o. df; jfr Гну‘. bylghîa o. s. v. Sjön karakteriseras för

öfl'igt af Fr. Ström Folket i Simlångsdalen s. 29 som »orolig

ock sjudandm; men det är mig obekant, om dessa egenskaper

ntmärka Bolmen i mera påfallande grad än andra större sjöar.

S. 67: Borken. Om det _ såsom förefaller troligast —

är gärdnamnet вол-шиш som åsyftas med det år 1387 om

nämnda fsv. gårdnamnet вышним (SRP nr 2304; jfr reg),

hör äfven detta sjönamn till den stora gruppen af vattendrags

namn, som innehålla trädnamnet björk.

S. 70: Bremsen. Jfr no. älfnamnet Bremse. Rygh Elven.

s. 22.

S. 70: Bringen. Jfr Rygh Elven. s. 23.

S. 75: Bllllaren. En form Buleren å Landtm.-cont. karta

från 1781 styrker i sin mån den förut från 1734 anförda formen

Bularen.

S. 77: Bàfven. Bàwen Sndermanl. (karta) 1625. Mot

svarigheter till stammen Bägh- finnas möjligen äfven i Norge;

se det efter artikelns tryckning utkomna lözde bandet af Rygh

NG s. 377.

S. 81 r. 11 n. läs: Norges; r. 10 n. läs: sjönamnsbildning^~

S. 82: Bönern. Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 315.

S. 89: Dimlingen. Ett med detta sjönamn besläktat. nu

mera íörlorat ânamn, Га". Dimma anser jag ligga till grand for

det fsv. namnet Dimma. eller Dymma (1397)2 ä den socken i

Vg., som nu heter Dimbo. Vid denna å är äfven Dìmboholm

beläget, ock af samma ånamn har Dimmingedalen (se GS 1 U

35) afletts. Jfr no. Dimmevand Rygh Elven. s. 28.

S. 98: Dâdlingen. Grundordet i detta namn förklaras

under пинков.

S. 98: Dänm'ngen. Så redan Salvius Upl. s. 157 (1741).

S. 100: Dätterll. Detteren General Landkort öfv. Vg.

0. 1688.

1) Detta band utkom långt efter det art. Bolmen redan var färdig

tr'ckt.
ì 2) Styfie Un.2 s. 139.
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S. 101: Eckern skrìfves i SD NS 3: 592 fr. 1420 Шкет,

men det i art. omnämnda Ekeryd à summa st. Ekerydhe. Se

n'ármal'e under Шкет, där sjönamnet undergär en förnyad be

handling.

S. 102: Edslan har som nämnts i fsv. tid hetat ‘Еще; jfl'

det däraf bildade sockennamnet Etlœskogh. Till de ord, som

[шипа vara besläktade med detsamma, má läggas lit. мат

’t0ben, дешев machen’ (jfr Bezzenberger Bezz. Beitr. 27: 172).

Det пня] af sockennamnet Edsleskog, hvilket af min med

delare bctecknats som Микоз», áterspeglas äfven i viss män i

den form af sjönamnet Edslan, som jag nu funnit â General

Landkort öfv. Vg. 0. 1688 : Alon (för Älen?).

En intressant motsvarighet till värt sjönamn är det no. ШТ

namnet ища, anfört af Будь NG i det nyligen utkomna lôzde

bandet, s. 254.

S. 104: Eklàngen. Gärdnamnet Eklàngen (ock sâlunda

'áfven det till grund liggande sjönamnet) 'air tidigast uppvisat

âr 1279: in анаши; (SD 1: 545); alltsä fsv. uom. ’Ekelangen

se Längen.

S. 107: Emmern. Ли‘ n0. älfnamnet Eima. Будь Elven.

s. 37. Ämmern, Ämmen ock Emmaàn i Lerbäck böra ej föras

till ëmber ’dimma’, ниш till en stam äm-, hvarom närmare

under de resp. artiklarna samt Ãmmelůngen ock Äma, där fsv.

former anföras.

S. 113: Fegen. En skrifning Fögen förekommer ä Gene

ral Landkort öfv. Vg. o. 1688, men är säkerligen felaktìg f`ór

Fügen.

Om människooiïer i vattendrag jfr Grimm D. myth.3 1: 462.

S. 115: Femlillgen. I Í'räga om tydningen af detta namn

bör den möjligbeten ej alldeles förbìses, att Femlingen är en

subtraktionsbildning u1' gärdnamnet Femlingehult, är 1629 экт

vet птицами, hvars fórsta led kan innehälla ett patl'onymicum

pá -1ing ock som вшивая till sin bildning är att jämnställa med

t. ex. nsv. Arnungared, fsv. Baghlingathorp, fsv. отшива

by o. в. Y. Det bör dock нишах-наз, att af' de öfver hundm dy

lìka med patronymìca sammansatta namn, som äro mig bekanta,

_jag icke känner nägot pá -hult frän fsv. tid ock af nysvenska

sädana blott т, Hveningehult ock затмении, bäda frân
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Smäl. ook bäda till sitt ursprung osäkra; den senare ligger für

öfrigt nära Femlingehult ock kan ju möjligen ätergä pá ett

sjönanm. 1 öfl'igt (гл-113111101‘ sig icke 056111нёвоъыйшпашщггйп

hvilket Femlingehult kunde utgä.

S. 118: ‘Filkir har клинке шт namnet ä den sjö. som

nu kullas Filkesjön (GS 2 Ö 40) Vânga sn, Villauds hd Skâ.:

Filkesboda.

S. 118 r. 7 stär: SD 111, läs: SD 1V.

S. 125: Fladen. Sä redan Salvius Upl. s. 194 (1741). Ett

fno. sjönamn Flaönir ansättes nu ocksä af Bugge-Rygh NG

15: 314, bildat sâsom det af mig under Flocken ponerade fsv.

Floknir, hvilket äfveuledes be_t_.yder тащи’.

S. 127: Flurken (GS 1 О 34) Lugnäs sn, Vadsbo hd Vg.:

jfl' sv. dial. ñark ’gungily о. d.' Rz, af пар—ь, ook no. Flak

kene, пашп pá en älfutvidgning, af fno. Flaôki, hvarom se Будь

NG 15: 302. 0111 stammen se Fladen ook med afseende pá bild

ningen örken o. s. v.

S. 128: Fluten 1 Västbo hd Smàl. En fsv. form af наш

net ingär i fsv. Flats quœrn (Vadst. kl. jordeb. s. 162 fr. 1466),

alltsä nom. Fiati; se afd. 111 mom. 34. __ __

S. 129: Flemmingell, Öfre 0. Nedre (GS 4 О 30) Oster

vála su, Ума 11‹1 Uppl.; migfór ö_f_rigt obekant. Samma stam

iugůr väl i Flämsjön (GS 1 О 35) Oglunda n1.fl.s:nar, Valle bd

Vg. : Flämslätt.

S. 133: Flugen. Ordet flug, ñàg om [пата bärgväggar

íörekommer, ser jug nu, ät'ven i den cgentliga svenskan. Enl.

C. J. Ljungström Vüne härad s. 3 anväudcs det nämligeni trak

ten af Huunebärg. Ош sjönamnet se emellertid numera Norrby

Ydre h. s. 190. Namnet uttalas enl. N. flußjen2 ook hör sanno

likt till sv. dial. псе m. ’mindre vattensamling’ (se Flon).

S. 136: Flären. En motsvarighet till detta sjönamn, fsv.

‘Неваде: (med маякам r), tycks förelìgga i шиши (GS 3 О

29), namn pá en liten sjö i Dalarna.

S. 136: “Мец 1. Sudermanl. (Капа) frän 1625 skrit'ves

Fletensiö.

S. 137 r. 15 п. lìis: Lidan.

S. 138 r. 2: notsitïran 1 skall flyttas till r. 11.

S. 141: Fl'edngßn. Jfr Fredagsbärg Gefleborgs l., шага

helmen, -tomten Göteborgs l. .
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S. 141: Frillen. Sá skrifves гейш] à General Landkort

öfv. Vg. о. 1688. Sjönamnets fsv. form Frille ingâr _ att dömma

af de kringstäende gärdnamnen frän Västbo _ выдел-Идеи âifven i

(i fiskizegarthœ dicta) frillaegarthe (SD 5: 619 fr. 1346). Ett

fsv. ânamn Frilla upptrìider i fsv. Frillostrom (SD 5: 467 fr.

1345).

S. 144: Fryken. Jfr no. älfnamnet Friksdola. Rygh Elven.

s. 59.

S. 145 r. 8 n. läs: Tyksmark.

S. 149: Fräen. Nâgot шаге än Frennen 1786 är formen

Frannern Marelius Karta 1774.

S. 149: Friijen. Med танке pà fno. älfnamnen Fretta ook

‘гида antager jag, att har ett fsv. ‘гнёзды- föreligger. Bugge

Будь Elven. s. 328 anser möjlìgt, att едут Fretta., Шва som

Nysnen (fno. ‘Njósn) häntyda pá att man af älfvens vatten

sökt fà upplysning om gudarnas vilja. Frajen kunde tänkas

vara en motsvarighet härtill â. svensk botten : ett adj. ’frœgher

(_isl. тавр) betyger 'som kan ätspörjas’.

Möjligen böra i analogi härmed rissa vattendragsnamn med

betydelsen ’säga, mumla o. d.’ (se Kvllnnaren, Sagan) uttydas

säsom syftande pá orakelsvar ock ej tolkas som uttryckande

vattnets porlande eller sus.

S. 152: Fangen. Gârdnamnet гадании har дав nu funnit

frän 1596 (Skr. utg. af Kyrkohist. fören. IV. 1).

S. 155: Fyllen. Jfr fsv. älfnamnet ‘Руна, afd. III mom.

45 (s. 78).

S. 159: Färgell 2. Detta шиш] uttalas af allmogen Тип-359112,

alltsů i öfverensstämmelse med den af mig konstruerade fsv.

formen ‘Ран-3119. Det bland de s. k. bildade vanliga ock our

sprungliga uttalet färüen anv'andes doek нищета Stundom ’afven

af allmogen.

S. 162: Föllingen. Föningso канав är 1287 mungxhedhe

(SD 2: 21), шиш] form är ett ytterligare stöd för den frän

1337 uppvisade sjönamnsformen mlunghe (dat.)

S. 163 r. 6 las: För —› Frö.

S. 163: ’Gafvellůngem Нов Salvius Upl. s. 175 (1741)

Stär Gafvels Lángsiön.
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164: Galmaren капая hos Tuneld 111.1:14 (1831) Юг

Gaumen. Formen pá -aren fìnnes dock redan hos HERMELIN.

S. 170: Getryggen. Getaryggen kallas enl. prof. E. LIDÉN

utloppet af Viaredssjön; äfven h'ár ha vi dock troligen egentlìgen

höjdnamn.

S. 171: Giningen. Formen Giningen förekommer redan

â en Капа fl'ân 16891; skriften är dock ganska otydlig. — Ett

nära besläktat namn är Ginungaforsen Augerums su Blek.

S. 171: Швец, Gissen. Gisen 1 har jag under formen

Gijsen funuit â. en капа öfver Hölebo hd frän 1679.

Ett fsv. namn ’Gise l. ау]. har sägerligen burits af den sjö.

som nu kallas впадина sjön (GS 2 О 37) N. Solbärga sn,Vedbo hd, m. f1. Smàl. Detta framgâl' nämligeu af namnenàde

vid sjön belägna gârdarna швам-р ock вязании.

Däremot bör Швец :2 зависти skiljas frân Швец 1. Den

förre канав â en Кана. f1'. 1689l för Giösen, den senare heter`

sâsom jag i det föregäende nämnt, i fsv. Gisio.

S. 171: Gisslnren skrifves Спеши е11ег Gisslen à en Капа

fr 1689‘.

S. 174: fsv. Шань. En älfnamnsstam gläm mâste Юга:

sìittas för det vrml. älfnamnet Glomman Nyeds ook Väse sznar

Vrml., identìskt med fno. сыта, som lefver kvarino. Glommenf.

Pà grund af sitt в tyckas namnen ä de vid Glomman belägna

Glumshammar ock Glumseryd, äldre Шиш G1ůmseryd,snarast

шва i'rän ett fsv. ‘шалаш, hvilket möjligen har тат пашп pâ ná

gon пишет försvunnen, ai' älfven bildad sjö. Tydliga врёт af en

ganskaustor sâdan kan man ännu skönja, ätminstone ä kartan

(GS 1 О 32); выдавит synes vara en lemning af densummn.

Stammen сыпь, som ingàr i isl. glámr m. ’mäue’, sv. glàmig

о. s. ‘из, har i älfnamnen sannolikt sin gamla betydelsc 'glän

Simde'. Л!‘ (Паш, Glimmingen O. S. V.

S. 176: (ИШЬ. Det bör пода observeras, att sockeunam

net (Штанга icke, säsom man af framställningen under Glim

шпицев kunde förledas att tro, är direkt bildat af det en gâng

osammansatta namnet ä den sjö, som nu канав Glimsjön, man

af ett ‘G1im(a), namn ä den frän sjön fìytande ân.

1) Upplnnd I. 2) Rygh NG 32125 о. s. v.

s) Se närmarc Tnmm Et. ordb.
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S. 179: Glysen. Beträtïande den af mig ponerade utveck

lingen 'Glypsbo —› 'Glysbo kan jämföras fsv. Glopsbodhir

(SD III) -› Glösbo Rängsjö sn Häls.

S. 183: Grorl'ell. Sá redan Salvius Upl. s. 311 (1741).

S. 187: Gretenl (enl. uppgif't) Virestads sn, Allbo hd Smäl.,

äfven kallad Gretasjön; af för mig obekant härledning.

S. 187: Gromund. I Uppland 1: 411 gissar K. H. KARLS

soN, att ett sjönamn Gromund ingär i fsv. Gromundhem 1316,

11n Gràmunkehöga i Fundbo sn Uppl., vid Fundbosjön. Om

ей äl“, 1161- Íörsta leden tillsammans med det under Grou behand

lnde vanliga nordiska vattendragsnamnet Grö, ock senate leden

211- mund- ’mynning’, som äfven tycks ingâ i вдыхании, 110.

Velmunden О. s. V.; Se ofvtln Fjätmunn 00k jfl’ Glssmunnen. Den

första leden i dylika наши anser дав‘ snarast böra betraktas

som älfnamn.

Om gärdnarnn pá hem, som 'áro sammansatta med 536

namn, se ври-111151111, Bleken. I stället för Gromundhem bade

man snarast väntat Gromundshem. Ош dylika gamla samman

sättnìngar pá -hem ock -tuna„ som tyckas vara sammansatta

icke med genitiver, utan med namnets штат», kommer jag an

tagligen att tala i annat sammzmhang.

S. 190: Grunnen. Ji'r 1'по.эдб11ашпеъ‘ступицу-(Будь

NG 15: 143).

S. 194: Gränkafveln. Ett vattendragsnamn, ihvilket fno.

kœñi 11. ’kafle’ ingâr, anser Будь NG 14: 64 Шиша bilda första

leden i fno. Keflisßy.

S. 194: Gräsken. Sá redan ä General Landkort öfv. Vg.

о. 1688.

S. 195: Gröen. Венца sjö kallas à General Landkort öfv.

Vg. о. 1688 Groren; 311- fno. älfnamnet Gróör, om hvilket se

under Groen. Е. W. Olbers Geol. karts. öfv. Götheborgs {15g

deri (1864) har Grören. I alla. händelser hör namnetju ltill den

stam, som jag i art. velat filma i detsamma.

S. 196: Gufven. Jfr namnet â den t. ex. i Laxdàlasaga

omnämnda анаша pá Island.

S. 197: Gullungen. Jt'r Будь Elven. s. 85.

S. 200: Gängen. Jfr по. älfnarnnet Ganga Будь Elven. s. 64.

 

1) Akcentuppgîft har ej lemnats.
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S. 201: ‘Gàrlàngen, fsv. ‘бах-151131161‘. Kanske fâr man

konstatera ett dylikt sjönamn pá grund af det SD 3: 236 anförda.

för öfrigt obekanta gârdnamnet in gorlonghvm (1315). Jfr ваг.

bau-ken o. s. v. '

S. 208 not. 3 lás: CXLII.. (Wien 1900).

S. 209: Götmaren, not. 2. Min i denna kortfattadc (vid

вытащил-Матвеев inskjutna) not uttalade äsikt hoppas jag vid

annat tillfálle Шиша utförligare motivera.

S. 216: Henal'en. De radel', som röra ty. bain —- hvilka

till följd af nägon obegriplig blunder kommit att kvarstà genoux

alla kori'ekturen  skola naturligtvis utgä. — Jfr no. Штат

net Heina Будь Elven. s. 97.

S. 217: Hesslàugen. Möjligen af ett hés- ток’; se när

шаге Saxén Suomal.ugril. seurau aikakauskirja XXIIL9:

S. 22:3: Holten. Möjligt är, att det hos HöJEP. fórekom

mande namnet Holten aldrig förekommìt i det talade spräket.

Redan ä General Landkort Шт. Vg. о. 1688 kallas sjüu für

Holsliunga Siön.

S. 225: Horjell. Jfr no. älfnamuet нона Rygh Elven. s. 107.

S. 229: Hllfvan uttalas enl. Tiselius Sv. lm. XVIII. 5: 113

@van (motsvnrande den frän annnt häll till mig lemnade npp~

giften u3ver2n).

S. 237 : Hunn. Det no. älf'namnet Bunn Rires nu af 1311330

Rygh NG 15: 308 till got. hinban ’1'ânga’.

S. 243: Hyllell. Tillägg: Еву. älfnamnet Hylla i Hyllo oos

(SRP nr 89 fr. 1352) Rausbärgs sn Vg. 2 no. älfnamuet пупа,

anfört af Rygh Elven. s. 112.

S. 252: Hñllungen. Hellungen General Landkort öfv. Vg.

о. 1688.

S. 260: Namnen pá If- í'öreslâr prof'. E. LIDÉN mera till

talande att íöra till det gamla germanska ordet för ’idegran',

îw- (isl. ir, i'ht. iwa о. s. ха).

S. 262: Illern. Fsv. Illeraas innehäller säkerligen icke

ctt sjönumn. Mot detta à auf. st. (1, s. 262) framställda впитавш

talar formen, som suarare kunde tyda pá ett ânamn ‘111, gen.

‘Illar (Мг Rytteräs afd. III mom. 20, s. 67).

263: Immeln. Jfl' no. älfnamnet 'imil Будь Elven. s. 11.'.
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S. 270 not 2 r. 5 läs: 0630:?.

S. 271 r. 13 läs: ljúfr.

S. 272: Лиши. Till ieu. V dheu i gr. Séw o. s. v. hör enl.

d'Arbois de Jubainville (liguriska?) Hodnamnet Dura., nu dié

Thur, biiìod till Rhen i Schweizl. Ã andra sidan erinras om

fav. yulastrßm (SD 5: 34 fr. 1341), nu Juletorps à, Tjureda sn

Snlâl.

S. 275: Juttern. Af formella skäl 111- nuturligtvis видав:

det andra alternativet Iutrs —› 1ибгв —› Jura möjligt.

S. 277: Jägern. Det i denna art. omtalade надето heter

ůr 1347 hegrabo (SD 5: 681). Knappast ingâr bär, som af Lundgr.

Sv. lm. X. 6: 115 antages, ett personnamn.

S. 286 r. 6 n. stär: Värdinge, läs: Värdnäs; r. 25: hvad

som задев om ty. hain utgâr.

S. 294: Кпттеп. Kamarp Skl'ifves ät 1464 Kombatorp

(Rääf 1: 264). Se för öfrigt Hellqu. Sv. lm. 1905, s. 93.

S. 295 r. 3 n. stär: KZ 25, läs: KZ 35.

S. 296: Ketljen. Det îI denna art. omtalade Kidhiauadh

(1410) skrifves enl. SD 2: 77 är 1289 Kydiauadum, men -y

har här säkerlìgeu ìngcn etymologisk betydelse. Pâ summa

sätt bör t. ex. mydlyngœby (SD 2: 115 fr. 1291) bcdömmas. Jf'r

Noreen Aschw. gr. 5 20 авт. 1.

S. 298 r. 11 läs: 'Fiœlle.

S. 299, inskjut: Новации, se Kloten.

S. 305 l'. 18 läS: 'Linnnde.

S. 306: копит. Sá redan Salvius Upl. s. 175 (1741).

S. 308: Kratten. Detta naum hör säkerligen tillsammans

med sv. dial. кит ’afskrap о. s. v.’ (Rz s. 350) ос]: är sä

lunda ett af de icke fä sjönamuen med nedsättande betydelse.

S. 320 r. 1 1115: got. qiman.

S. 324: Kürfven. Sá redan Salvius Upl. s. 193 (1741).

S. 326 l’. 10 läS: Tñpuç.

S. 331 r. 2 läs: IQ.

S. 339: Letten. Jag vill nu stal'kare än i art. framhůlla

den möjligheteu, att Letten inneháller ватта stam, som ingůr

1) Jfr Holder Altcelt. sprachsch. 1: 1378.
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i isl. litr Тёщ‘. 1 sà fall har Letterâsen eller Lethöjden fâtt

sitt пашп af vatteudraget ock ej tvärtom. Närmare bestämt

synes Letteràsen utgá frän ett fsv. ивы-ан, sammansatt med

gen. ‘Litar af ’Lit, gammnlt namn pá ваши. Letafors inne

häller antagligen samma form eller gen. af sjönamnet 'Lìti.

Om den akcentuppgift, som Зад‘ erhällit, är riktig, fórelìgger i

sjönamuet akceutförskjutning.

S. 340 r. 25 läs: ).ìïóç.

S. 343: Lìmmaren. Tillägg: Limmaren Ватин Upl. s.

160 (1741).

S. 346 r. 9 n. (m. f1. st.) läs: Linunde.

S. 350: Loftern. Se ytterligare afd. II mom. 2, där pá grund

af ä.nsv. мышцы ännu ett fsv. sjönamn 'Lopter копытце-газ.

S. 351: Ьошшагеп. Sä redan Salvius Upl. s. 173 (1741).

S. 400 r. 15 n. läs: meis.

S. 403: Misteln. I socken- ock gârdnamnet Mistel-hul:

(det iîìrra frän 1434) ser jag ,snnrare ett äuamn Mist, gen.

‘Шагах än ett mot fno. мата direkt Наташе änamn.

S. 410 r. 2:2 u. ock s. 414 г. 8 n. läs: Gäscne.

S. 413 r. 11 läs: ÍSI. myfrr.

S. 426: Natoli. Ett sjönamn notan Шатен» ünnes enl

Danell Nucköm. s. 13.3 äfven ì denna dialekt.

S. 431: Noen. Л: äfven Nodhaby SRP nr 1250 fr. 1377.

S. 443 r. 13: Hvad som yttras om Neckar, bör utgá. Jfr

Loewe IF Anz. 19: 37.

S. 475: Bipplingen. Маге former af det ponerade änam

net Ripa. ock gârdnamnet Rippetorp :mfóras afd. III under

mom. 20, s. 66 f.

S. 568: Sottern 2. Tillägg: Зашел-п Salvius Upl. s. 193

(1741).

S. 569:N Sparten. Tillágg.` Sparren Salvius Upl. s. 137

(1741). _ Afven uttalsformen врёт îörekommer (Tise-lius Sv. lm.

XVIILÖ: 86), И: den i art. anförda skriftformen Span- hos

Utterström.

S. 578 r. 3: »Nom sg. Sattel-11.» utgär.
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S. 584: Strôjan. впадал-оп redan hos Salvius Upl. s. 172

(1741).

S. 589: Suttern. Jfr dock (piscaria) in вин-о (SD 4: 285

fr. 1332), in sytro auf. arb. ss. 324, 335 Smäl., hvarmed, säsom

i SD Reg. förmodas, möjligen vârt sjönamn äsyftas. Snarare

föreligger dock bär ett namn pá en ШТ, som stär i f`órbindelse

med sjön Suttern. I alla händelser bör nog pá grund af dessu.

fornformer den ofvan anf`órda tolkningen af namnet öfvergifvas

eller âtminstone betraktas som mycket osäker.

S. 595: Svartingen. Sá redan Башне Upl. s. 157 (1741).

S. 604 not 1 läs: SD 8: 481 (1320).

646: тгоэкец (Salvius Upl. s. 318 [1741]) Älfkarleby

su, Orbyhus hd Uppl.; möjligen k-aůedning af den s. 645 om

taflade älfnamnsstammen Trôs.

S. 658: Tyngeln. En fsv. form af namnet á den i Burse

ryds sn Smäl. belägua sjön Tyngeln har jug nu funnìt i Tyngla

lidhom SD NS 3: 21 fr. 1415. — Det i ватта art. omnämnda

gârdnamnet Tyngel frân Kulltorps su, Västbo hd Smäl., anföres

SD NS 3: 243, 244 fr. 1417: i Tyngell, Tyngill.

S. 683: Пытал 2. 0m uttalet se uärmare Tiselius Sv. lm.

XVIII. 5: 113.

Afd. 3, в. 80, авт. 1. En form prom ’präm' films emel

юта i det värml. bärgslagsmälet, se Kallstenius Sv. lm. XXI. 1

s. 162.

Afd. 5, s. 115 f. Om ortnamnens тает se пишет äfven

Noreen Julbok 1906, s. 112 f.



De viktigaste af de använda förkortningarna’.

Allvin Mo = J. Allvin Beskrifnìng öfwer Mo samt. Nza ock S:a

Wedbo Häl'ader 1 Jönköpings Län, Jöuköping 1857.

Allvìn Vista = J. Allvin Beskrìfning öl'ver Wista härad i Jün

köpings län, Jönköpìng 1859.

Allvin Vástbo = J. Allvin Beskrií'ning öfvel' Wästbo härad 1

Jönköpings län, Jönkö ing 1846. __

Allvìn 0stbo = J. Allviu eskrifnìng öfver Ostbo härad 1 Jíìn

köpiugs län, Jönköping 1852.

Bellander = О. R. Bellander Anteckningar om Westmanlands

härader i fordna tider, Köpìng 1869.

Bergland = Chr. Henr. Berglund Försök till beskrifning örtfvcr

Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager, 011

Ьго 1860.

Bergström Sdml. ortn. = J. G. L. Bergström Bidrag till en

etymologisk granskning af Södermanlands ortnamn, akad.

afhandl., Upsala 1875. __

Beskr. öfv. Nora bergsl. = Försök til en__ Beskrifnìng Ofwel'

Nora 0011 Lindes Bergslagers Fögderi, 0rebro 1791.

Bexell = S. P. Bexell Hallands Historia. och Beskrifniug. I-III,

Göteborg 1817-19.

Еды-111111111 = P. Björkman Beskrifning öfver Wermland, Carl

stad 1842.

Blaeu = Second volume de la geographie blaviane contenant

le III, IV, V, VI, VII livre de l’Europe, Aamsterdam

MDCLXIII (1663).

Blaviìldörkortning af ыагтне, använd i de förstn arken). sc

aeu.

l) Förkortnìngnr af titlarna pá аки-5111135 erbeten ock tìdskrifier

lm här nedan endast undantngsvis anförte, dà do 1 regel 011010115

stiimma med bland fnckmännen vedertuget bruk eller med inom lands

mùlstidskriften fömt följdn princìper. För en mängd 1 arbetet citernde

mindre kända publikationer af olika slag ha fullständiga titlar anförts

cllcr ock sà tydliga förkortnìngar volts, att förklarìng ansetts öfverñôdìg.
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Bohman Vettem = J. Bohman “Тенет och dess kuster, Andra

resan, Orebro 1840. _, „

Broocman = С. F. Broocman Beskrifning Ofwer. . Oster-Göt

land. .. I, II, Norrköping 1760.

Bugge~Rygh Elven., se Будь Elven. nedan.

Burcus Капа. 1626 = Bul'eus Andr., Orbis arctoi nova et accurata

dclìneatiol, Stockholm.

Ccderström Vrml. fìskev. = Carl Cederström Wermlnnds läns

liskevatten, Karlstad 1895-1807.

Сменив = M. G. Отпав Försök till . . Beskrifning . . _om Tuna

Läns, Sefwcdcs och Aspelands häraders Fögderie etc., Cal

шаг 1774.

Dipl. dalek. = Diplomatarinm dalekarlicum, urkundcr rörande

landskapet Dalarne, samlade och щётка afC. (ЗЛО-61111159

sväl'd och J. Lidén, I. Stockholm 1842, II. Fahlun 1844,

lII. Fahlun 1846. Supplement Stockholm 1853.

Falkm(an = Axel Falkman Ortnamnen i Skäne, Etymologìskt

Штаб ‚ Lund 1877. __

Fernow = Erik Е‘егпоч1 Beskrifning Ofwer Wermeland etc.,

Götheborg 1773.

Forssell` С. af, Beskrifning öfver Halmstads län, Stockholm 1826.

Forssell, C. at', Beskrìfning jcrnte Karta öfvcr Mariestads Län,

Stockholm 1882. ,_

Fol'ssell Sverige 1571 = Hans Forssell Aldl'c bidrag till Sverìgcs

officiclla statistik. I. Sverige 1571, Stockholm 1872.188?)

(Bihang till Stntistisk tidskrift .

Förstem. = Ernst Förstemann Alt eutsches namenbuch, II, Orts

namen, Nordhausen 1859.

General Landkort öfv. Vg. o. 1688 = General Landkort och

Geographisk Afritning öfucr Westel'giöthland, Daal, Hallan

och Bahuus Lähn. Enl. Lönborg Sveriges капа s. 78 'air

dcnna íörfattad af Kjettil Classon samt härrör antagligen frän

samma tid som cn kartanöi'ver Bohusläu af 1688.

Gra-u = O. Grau Beskrifning Отек Wästmanland, Wästeräs 1754.

GS = Topografiska kärens (= Generalstabens) [капот öfver Sve

rige; se afd. I, s. 11.

Hellqu. от]. pä -inge = Eloi' Hcllquist Om de svenska ortnam»

nen pá -inge, -unge ook таза, Göteborgs högskolas ärs

skrift 1905.

Hermelin = S. G. Hermelin Gcografiska karton' öfver Swerige.

 

1) De af Витей kartor, som jug citerat efter Blaeu (1663), utgörn

aftryck af en 111- 1635 i Holland af H. Hondius utgifven förbättrnd

upplngn nf Витей karts. frân âr 1626; se Lönborg Upl. f0rnm.för. tidskr.

band V.

Sv. Мидии. ХХ. б. ‘2
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Holmberg Boh. = Axel Emanuel Holmberg` Bohusläns historia

o_ch beskrifning, Andi-:1 upplagan . . af G. Brusewitz, I-IIl,

Orebro 1867.

HSH = Handlingar rörande Skandinaviens historia.

Härleman Dagb. = Carl Hârleman Dag-Bok Ofwer En ifräu

Stockholm . . gjord Resa 5.1- 1749; del 2, Stockholm 1749

_1753.

Höjer = М. Höjer Konungariket Sverige, en topografisk~statistisk

beskrifning, Stockholm, I 1875, II 1881, III 1883.

IF = Indogermanische Forschungen, Zeitschrift für indogerma

nische Sprach- und Altertumskunde herausgegeben von Karl

Brugmann und Wilhelm Streitberg.

Jellinghaus Westt'äl. ortsn. = Die westfälischen Ortsnamen nach

ihren Grundwörtern v_on H. Jellinghaus, Kiel u. Lei zig 1902.

Karsten Osterb. ortn. = Osterbottniska ortnamn, Sprä historisk

oeh etnograñsk undersökning, at' T. E. Karsten, I, Helsing

fors 1906.

KZ = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung ant' dem

Gebiete der indogermanisehen Sprachen, begründet von

A. Kuhn.

Landtm.cont. Капа 1781 = Charta öfwer Elfsborgs . . Höf

dingedöme, utgifven 111- 1781 af Kongl. Landtmäteri Con

toiret.

Landtm.cont. капа 1788 = Charta öfwer Kronobergs och Ble

kingens Höfdingedömeu . ., utgifven af Landtmäterie Соп

toir, är 1788.

Lex. = Historiskt-geografìskt och statìstiskt lexikon 611131- Sve

ri e, Stockholm, I 1859, II 1860, III 1862, IV 1863. V 1864.

VI 1865, VII (i'örra afd.) 1866, (senare afd.) 1868.

Lignell Dal = А. Lignell всею-1611113 öfver Grefskapet Dal. l

Stockholm 1851, I därs. 1852.

Lindskog = P. E. Lirdskog` Försök till en kort beskrìfning om

Skara Stift, Знаю, I 1811, II 1813, III` IV 1814, V 1816.

Ljungström Väne = Wäne härad samt Staden “Гены-51101’; be

skrifna .f Clae's Joh. Ljungström, Stockholm 1884.

Ljungström hs = hs och Wedens härader samt steden Boràs

beskrif'na af Claës Joh. Ljungström, Stockholm 1865.

Lohmeyer D. liussn. = Th. Lohmeyer Beiträge zur Etymologie

deutscher Flussnamen, Göttingen 1881.

Lotter = Diverse Капот öfver svenska landskap, enl. uppgift

at' en t'ackmnn Irán o. 1750, tryckta hos :Fratres Lotterus».

Lundgr(en) Hednisk tro = М. F. Lundgren Брат af hednisk tro

och kult i fornsvenska personnamn, Upsnla 1880 (= Ups

univ. 111115111‘. 1880. Fìlos., spràkvet. o. hist. vet. IV).

Lundgr(en) Pel-soun. pä -ing = M. F. Lund ren Om (‘отметка

personnamn pá -ing och ung, Stockho m 1886.
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Lundgr(en) Spräkl. int. = М. F. Lundgren Sprâkliga ìntyg om

bednisk gudatro i Sverge, Götebor(r 1878.

Lönborg Sveriges Капа = Sveriges llana tiden till omkrìng

1850 af Sven Lönborg, Uppsala 1903.

Marelius Капа 1774 = Charta Som wisar belägeuheten af . .

Siöar oeh Strömmar (о. s. 11.), af Nils Marclius.

Marelius Karta 1780 = Charta öfwer Skaraborgs .. Höfdinge

döme .. Utgifwen ár 1780 af Nils Marelius.

Middendorñ' Aeng. flurn. = Alteuglisches Flurnamenbucb von

Dr Heinrich Middendorñ', Halle 1902. __

Nora bergsl. = Fel-sok til en _Beskrifnìug Ofwel’ Nora och Liu

des Bergslagers Fögderi, OrebrO 1791.

NGL = Norges gamle love indtil 1387, udg. vcd Gustav Storm

og Ebbe Hertzberg.

Nordlander Ãngcrm. fiskev. = Norrländska samliugar I. Ãnger

manländska íiskevatten pá 1500-talet . . ai' Johan Nordlan

der, Stockholm 1892.

Palmquist = P. E. Palmquist Beskrifniug öfver Botkyrka socken,

Stockholm 1878.

Radloñ' = F. V. Radloñ' Beskrifning öfver norra delen af Stock

holms län, Upsala, 1 1804, 11 1805.

Rogberg o. Ruda = Historisk Вези-111111115 Om Smäland . ., För

fattad Af . . Samuel Rogberg . .; Widarc uti'örd Af. . Eric

Ruda, Carlserona 1770.

Будь (resp. Бирже-Будь) Elven. = Norske Elveuavne samlede

ai' О. Ryîh, . . udgivnc . . af K. Rygh, Kristiania 1904

(arbetet ut om först efter tryckningen ai' ss. 1—300).

Rygh NG = О. Rygh Norske Gaa1‘duavne,Forord og Indleduing

(= NG Iudl.), I-III, IV. 1, 2, VIII, XIV, XV, XVI, Kris

tiauia 1897-1905.

Rygh Personn. = О. Rygh Gamle Personuavne i norske Stede

navue, Kristiauia. 1901.

Rygh Stud. = О. Rygh Norske Fjordnavuc, i Sproglig-histo~

riske Studier tilegnede Prof. C. R. Unger` Krlstiania 1896.

Rz = Svenskt Dialekt-lexikon af Johan Ernst Rietz, Malmö

1867.

Rääf, Rääf Ydre = Leonard Fr. Rääf Samliugarpch anteck

ningar till en beskrifuing öfver Ydrc härad i Ostergötland,

I Linköping 1850, II Orebro 1859, V Norrköping 1875.

Salvius Upl. = Beskrifniug öfver Sveriget, Första Temen om

Upland, ai' Lars Salvius, Sthlm 17411.

Saxén Sv. bosättn. hist. i Fiul. = Spräkliga bidrag till den

svenska bos'áttningeus hist. i Finland af Rolf Saxén, Hel

singfors 1905.

1) Anväud fr. o. m. bokst. T samt för tilläggen.



20 naLLoUis'r, sJöNAnx. XX. 6

SD = Svenskt Diplomatarium, щит afl. G. Liljegren_(l_ll),

at' B. E. Hildebrand (III-V), ntgifvet af riks-areblvet ge

nom Emil Hildebrand (V1.1).
SD NS = Svenskt Diplomatarium fran och med àr 1401, ut

gifvet af riks-archivet gcnom Carl Silfverstolpe.

SGU = Sveriges geologiska undersökning, Serierna Aa, Ab

o. s. v.Sidenbladh = K. Sidenbladh Sveriges härads- oeh sockennamn.

Stockholm 1873. i

sjöborg = N. н. Sjöborg mekmgs 1118101111 ось Beßkrifmns Sed

nare Delen, Lund 1793. .
skeldberg = Р. B. Sköldberg Beskrifning öfvel' Skßndìnavlska

halfón, Stockholm 1846.Smm' beskr- = Smälands beskrifning, opaginerat bihang till

Иуда Wexiöbladet 1897 (ej att папаша med W1eselgren

ne an).
SRP :_ Svellska riks-arehivets pergamentsbref frän och med 5:

1301: 1-11L Stockholm 1866—1872. _Styffe Illdl'- = Bidrag till Skandinaviens Historia nr utländska

ÍQÈIQWY, samlade och utgifna at' G. Stytïe, Stockholm

Ш —84.Styñe-dunlonsh Un. = С. G. Styt'fe Skandinavien under Unions

t* en. Stockholm 11117
Styñ'e UIL-1 = Зашита arhcte, 2 uppl., Stockholm 1880. _

“детищ. (karta) 1625 = Этан-тащат“ new. Delmlert vnd

l; Die Mappa gebracht durch Kraill von Bemebergh ..

“n0 11'21").S"- РОЗНИ-пёс. = Svenskt postortlexikon, utarbetadt рытвины

tande at' Копа]. Generalpoststyrelsen, Stoekholm__1894. __

Tham Link. = W. Tham Beskrifning öfver Lmkoplngs lau.

81011111101 1854. _ __ _Tham Пуки; W. Tham Beskrifning (тег Nykopmgs lan,

Stockh 1 1852. __Tham Sthlînm: W. Tham вези-агат öfver Stockholms lan.

Stockholm 1850. __ _Thani Ups. = W. Tham Beskrifning öfver Upsala lan. Stock

h 1 1850. __ThämoVndst. = W. Tham Beskrifning Шуе: Westerâs lan, Stock

llolm 1849. _ _ _ _, __
Tham Oreb. = W. Tham Beskrifnmg bfver 0rebro lan, Stoc 

T holm 1849s. d R __ St d
01‘ St d'e , Stu ., se u . _ _

Turllfld Tuneld _I_nlelläing til G_eographlen, Stockholm 1141.

" = Geographie Ot'ver . . Swenge, (же appl., (I.) 1, St__l1lm

1785, 2 (Штат. 1786, 3 дат. 1787; (ll.) 5 darsi. 1790` darsi.

1791; (III.) 7-8 danst. 1792, (IV.) 9_10 darsi. 179..
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___ = Erik Tunelds Geografi öfver Konungariket Sverige,

8:‹1е uppl., Sthlm, 1, 1827; 2, 1828; 3: 1, 1831; 3: 2, 1832;

4. 1833.

Vadst. kl. jordeb. = Vadstena klosters jordcbok 1500 jemte

tillägg ur klostrets шаге jordeböcker utg. al' Kongl. sami'.

f. utg. af handskr. rörande Skandinaviens historia депеш

Carl Silfverstolpe, Stockholm 1897-98 (Historiska hand

lingar 16 11:0 1).

Widegren F P. D. Widegren Försök till en ny beskrifning

öfver Ostcrgöthland, I, II, Linköping 1817, 1829.

Wìeselgren = P. Wieselgren Ny Smälands Beskrifning ìnskränkt

till Wexiö Stift; I Wexiö 1844—1845; 11 därst., företnlet

daterat 1846 (de bäda delm'na ha. i'ortlöpande paginering);

III därst. 1846.

ZfdA = Zeitschrift für deutsches Altertum.

Zi'dPh == Zeitschrift für deutsche Philologie.

(Edman Chor. Bahus. = J. (Edman Chorographia Bahusiensis

__ Thet 'zii- BahusLäns Beskrifning, Stockholm 1746.

Oller` J. J., Beskrifning öl'wer Jemshögs Sochn i Blekinge,

Wexiö 1800.



Meddelare 1.

Af mina meddelare har jag att i Fórsta rummet nämna

nägra, som lemnnt mig uppgifter om sjönamn ock sjöars natur

beskaffenhet frän ett större omräde:

Grip, E., til. dzr, U psala,

me lem af Svenska akademiens 016110155`Hoppe, Otto,

redaktion, Lund,

капающая, G., docent, Uppsala.

Kjöllerström, P. A., stadskomministel', Boräs.

Kruuse, Erik, fil. kand., Uppsala.

Lindstén, Carl, fil. каш, komminister, Tännö.

Noreen, A., professor, Uppsala.

Wadstein, E., professor, Göteborg.

Westholm, G. A., V. Fernebo.

Vidare ber jag att for lemnade upplysningar eller â anna:

sätt visat intresse for mitt arbete Ш frambäm min tac'snmher

till följande härrar:

Alborg, O., Tidersruxn.

Ани, Jakob, Holma o. Horn.

Andersson, A. E., komnlinister, .

Fol'ssa, Vadsbro.
1

Andersson, A. J., kyrkohel'dc, ‘

Hjulsjö.

Andersson, J.,

Yxnerum.

komminister,

Andreasson, 0., kyrkoherde, l

Stafnäs, N. Fjöle.

Andree, A. J., kyrkoherde,

llvena.

Анат, T., fil. stud., Hvena.

Annell, J. A., kyrkoherde, Rin

garum.

Arnman, P. A., kyrkoherde,

Tryserum.

Arne, B., kamrer, Linköping.

Beckman, C., kyrkoherde.

Gl'ebo.

1) Uppgifter om de meddelnres titlar elle: yrken, som таи-11 mig

personligen obekanta, liar jog i ullmänhet nnfört спаяв! 1 de fall, 11131

de själfva lemnst амина; sedermero. ìnträffade ändringar i nämnda af~

Seende har jog endast undnntagsvis kunnat toga hänsyn till.



XX. 6 23MEDDELARE.

Be kström, C. G., kyrkoherde,

- ker.

Béen, P. J., kyrkoherde, Sätila.

Berg, Sven, e.o. bibl.nmanuens,

Lund.

Bergius, C. Y., v. paStOl°,Lìd.

Bergström, E., kyrkoherde,

Odeusvi.

Bjerner, N., kap-predikant,

Bogen.

Bj"rkman, J. A., kyrkohei'de,

rdala prästgärd.

Blomberg, О. G., Dunker.

Brate, E., lektor, Stockholm.

Bredenberg, A., kyrkoherde,

Virestad.

Broman, A., kyrkoherde, Vist.

Bromander, C. W., v. pastor,

Как-Шкода.

Bruncrona., G.,

Lohärad.

kyrkoherde,

Callmander, W., prost, Lerbäck. 1

Carlquist, A. G., kyrkohorde,

Edsleskog.

Carlson, Fr., pastor, Borgvik.

Carlsson, C. A., kyrkoherde,

Kristbärg.

Сел-153011, с. O., kyrkoherde,

Burseryd.

сад-138011, O., pastor, Mörlunda.

Chgistiansson, G., V. pastor,

О. Vingäker.

Claësson, J. G., kyl'koherde, 1

Bollebygd.

Dahl, G. A., Odensviholm.

Dahlgren, L. P., komministel’

о. v. pastor, Enâkel'.

Danielsson, H., p. l., Skedvi.

патентов, N., kontraktsprost,

Kärda.

Edrén, J. F., kyrkoherde, Horn. f

Edström, J. A., komminister,

Наш-Ша.

Ek, Ej., kyrkoherde, Aem-um.

Ekeroth, A. G., pastor, Näí'ver

stad.

 

шпица, C. A., Gunnilbo.

Ekman, S., Adelöf.

Ekstedt, C. A., p. l., Skee.

Ekstrand, C., kyl'koherde, An

nerstad.

Ekström, S., v. pastor, Sköl

lerstn.

Elfstrand, D., Ш. kand., Gefle.

Elgqvist, G. R., kyrkohel'de,

Längasjö.

Erdman, A., professor, Uppsala.

Eriksson, K. O., kyrkoherde,

Skillingaryd.

Fellenius, H., kontraktsprost,

Отогни.

Fjellander, R.,

Oljehult.

Flammen, о. A., pastor,Lundn.

komminister,

Forssander, A., kyrkoherde,

Värdinge.

Forssman, A., fil. du', prost,

Huddinge.

Fredriksson, Fr., kyrkoherde,

Kila.

Frykman, O., kyrkohel'de, Eks

härad.

Fàhrœus, Fr., fil. d:r, kontraШв

prost, Ramnäs.

сыта, A., koniminister, Fel

lingsbro.

Gerdelius, J., Bromma.

Grandin, C. R., p. l., Hölö.

Graneli, A., Risinge.

Grevelius, A. I., pastor, Höreda.

стащит, G., v. pastor, Visse

fjärda.

взыщи, A., komminister, Sura

hammnr.

падаете, C. F., pastor, Vill

stad.

Engelberg, H., stud., Hofman~

torp.

Hagson, к. A., lärovärksad

дины, Linköping.

Hagström, K. A., kyl'kohel'de,

Botkyrka, Tumba.
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Hallström, C. A., вытаще

prost, Floda.

Hqsselberg, C. G., kyrkoherde,

Ortornta.

Hasselrot, C. R., kyrkoherde, `

Längared. „_

Hedén, K., p. l., Ossebygarn.

Hedrén, E., komminister, Fry

kerud.

Henn, J. P., kyrkoherde, Kul

lerstad, Skürblacka.

Hellberg, Carl, kyrkoberde,

Ambjörnarp.

Hermelìn, E. M., Vallsnäs.

Hjertberg, G., kyrkohcl'de,

Kittelstnd.

Hofberg, A., komminister,

Malmköping.

Holm, K., komrninister, Ane. `

boda, Lamhult.

Holmqvist, P. M. F., kyrko

herde, B_jörsìiter.

Hultgren, G. M., koniministcr,

N. Ullcrud.

Jacobi, L., komminister, Brä

säter.

Jacobsson, A., kyrkohcrdc,

Skedcvi, Hagaryd.

JakobssonyEkvall, S., kommi

nister, Ariln.

Записи, Р. M., komminister,

Stjìirnorp.

Johansson, A., komminister.

Шиш.

Johansson, о. F., komminister,

Töeksmark, Töcksf'ors.

Johnson, J. P., Täby.

Jonsson, C., Möklinta.

Julin, J. Th., kyrkollerde,

Ekeby.

лини, Р. E., v. pastor, Вё

linge.

нападает, Р. N., kyrkoherde,

Säby.

Karlsson, K. A., \'. pastor,

Ekshärad.

Keyland, N., fil. kand., Magne

skog. _,

Kinlgren, W., kyrkoherde, Ost

mark.

Kinnander, I., prost, Нэп-8115

hammar.

Kjällgren,

Härja.

Kronsjö, O., kyrkoherde, Jäms

hög.

Kullenberg, W., p. l., (jöteryd.

Kumlin, A. A., р. l., Aker.

Lagergren, C. A., kyrkoherde.

liegnn.

Laggrgren, C. H., v. pastor.

О. Vìngâker.

Landolina, J., kyrkoherde, L'l~

rika.

Lundgren, C. J., Mellösa.

Landström, M., kyrkoherde,

ÀSDO.

Larsson, R., Íì__l. dzr, rektor,

Skara (lörut Urebro).

Laurell, J., kyrkoherde, Skreds

vik.

K., konnninister,

Lidén, E., professor, Göte

borg.

Lignell, T. E., kyrkoherde.

E'rla.

Lind, A. H. B., kontraktsprost.

Fagerhult.

Lindblad, C., v. pastor, Stan

kärr.

Lindbmd, G. A., p. l., Fernsjö.

Lindblom, W., Fresta.

Linde, J. P., kyrkoherde.

Krokck.

Lindskog, O., kyrkoherde,

Frändefors.

Шпинат, J. M., kyrkoherde.

Hvìttnryd.

Lundberg, B., Algaräs.

Lundberg, C., kyrkoherde. Bä

linge, Bogsta.

Lundberg, G.,

Oppeby.

komrninister,
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Lundborg, G. B., kontrakts

prost. V. Eneby, Шва.

Lundeu, J. A., professor, Upp

sala..

Lundgren, J., v. pastor, ViS

num.

Lundqvist, A., kyrkoherde,

Stjärnhof. ,

Làftman, E., fil. kand., Rams

bärg.

Löfgren, J. A., kyrkoherde, -

V. Emtervik. ‘

Löfvender, C., kyrkoherde,

Hällnäs.

Lönngren, A., kyrkoherde, Un

naryd.

Magni, C., kyrkoherde, Lönne

bärgn.

Manneberg, C. G:son, kommi

nister, Ingatorp.

Маш-11:13, Ch., pastor, Krist

dala.

Moberg, G., v. pastor, Gryt

hyttan.

Moberg, P., Vallhalla.

Nelson, T.E.,v.pastor, Odensvi.

Nicklason, C. N., komminìster,

Näsby.

Nilsson, K. N., kyrkoherde,

Vil-serum. __

пшена, Е. F., v. pastor, Or.

Nordenson, J., Sunne.

Nothin, J., kyrkoherde, Frye

led

путаете, A. E., komminister,

Loeknevi.

Nylén, E. G., kyrkoherde, Gun

натеков.

Nyrén, J., v. pastor, Dalby.

Nyrén, J. G., kyrkoherde,

Kvillinge.

Nyström, A. L., p. l., Hällestad.

Nyström, Ludv., teol. dzr, kon

traktsprost, Rasbo.

Olsson, A., komminister, Läng

serud.

SL'. Iandam. XXJ?.

 

Oseen, 0., v. pastor, S. Hestra.

Palin, P., Torsby.

Palin, S. G., р. l., Västervik.

Palmer, J. A., kyrkoherde,

Björklinge.

Pastorsexpeditionen(resp-âm

betet) i Boräs, Frödinge, Gun

nilbo, Gäsinge, Nora, Skede

rid, Torsby, Tving, Oster

Шкет.

Peâeîzen, A., v. pastor, Holme

а .

Pettersson,

Vârdnäs.

Ramström, P. E., kyrkohel'de,

Järnboäs.

Rosengren,

Burseryd.

Rudberg, A., prost, Lugnäs.

Rudberg, E., kontraktsprost,

Vänga.

Buôiäaäck, Sv. G., kyrkoherde,

Rune, A., komminister, Grat'va.

зашагав, A., kyrkoherde, Ska

gershult.

вмещает, J. A., organist, Ness

linge.

samuelsson, J., kyrkoherde,

Skinnskattebärg.

Sandell, G. E., komminister,

Färhult.

Sandelius, D. L., kyrkOhel'de,

Finnerödja.

заварен, S. J., kyrkoherde,

Tìved.

запада, G., kyrkoherde, Gräs

mark.

Sillén, G. D., pastor, Sillerud.

Sivert, ну, Högfors.

A. A., v. pastor,

E., komminister,

Skoglund, P. J., v. pastor,

Alingsäs.

винтовок, C., v. pastor, L.

Mellösa.

Stenhammar, E. H. T., kyl'ko

herde, Vretn. kloster.

3
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Stigner, Nils, kyrkoherdc,

Kyrkhult.

Strandberg, J. A., kyrkoherdc. l

Лёша.

Stáhl, J. O. D., v. pastel',

Ryssby.

задачи“, E., brukspredikant,

Ol'verrum.

Svensén, E., fil. kand., skrift

ställare.

Svensson. A. Th., p. l., Motala.

Svensson, C., pastor, S.Sandsjö.

Svensson, J. A., konlminister,

Gällaryd.

Södergren, P. J., Ekshärad.

Södergren, P. O., kyrkoherde, ,

Västallfors.

Söderlund,

Ryssby.

G., kyrkoherde,

Thoonell, A. V., v. pastor, Län- l

garyd.

Tidman, ну, kyl'koherde, Vim

merby.

Tranér, G., p. l., St. Ãby.

Törnblad, J. L., Elmestad.

Ullén, V., v. pastor, Roslags

Bro.

тащит, J. A., kyrkoherde,

Molkonl.

Wasén, K., komminister, 1121811

1е11у, Marianelund.

Welinder, N. J., v. pastor, Ö. ч

Ryd.

Wendell, H., kyrkoherde.

Björnlunda.

“Теше, P., prost, Brunskog.
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Les recherches comprennent les noms dc lacs de la Suède méridio

nale (1’Uppland, le Västmanland et le Värmland y compris) qui ne sont pas

composés avec les appellatifs -sjö (lac), -vattnet (eau), -tjärn (étang)

et d’autres mots encore en usage et dont la signilìcalion est claire.

Cependant, on y traite aussi de ccs noms composés, quand, pour quelque

raison, cela a paru utile.

Dans la 1e partie de Гоши-пае, partie étymologique, on commence

chaque article en donnant la prononciation du nom, dans le parler local,

les formes écrites anciennes et. modernes, noms de fermes et dc villages

se rattachant au nom du lac traite. Tandis que dans les anciens docu

ments les noms de lacs sont assez rares, des noms apparentés de fermes

et de villages sont fréquents et aident bien souvent ò. établir le

пот v.suéd. du lac (p. ex. BelleSnäS : °Bœllir). Les noms de beau

coup de lacs sont déduits de noms de lleuves; alors c'est le nom du

fleuve dont il faut chercher l'origine. Ainsi on voit bien p. ex. que

'Aspolanger se rattache à Aspa, зашивал, v_suèd. впитывает

a Sîdha, v_sue'd. Sœvulanger à Sœva (langer ’long’), Nätterhöfden

à Nättrabyàu, Sillhöfden il Silleàn (höfde «chef э, origine), 7582

ren a Vaxa, Ämpnisholm à Ämůn etc.
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La 2е partie résume les types morphologiques. Il y а des noms

de lacs formés sans витке. Les sutiixes les plus usìte's sont: -ir (d’oix

en suéd. mod. ~aren et en, avec l'art. défie), -nir (d’où sont issus

de la même manière en sued. mod. des noms en -naren et nen),

ing, ung, k; moins usités: -ian (de la langue scand. prim.), 1,

m, -п-‚ s, 8tr, d, t. Un suffixe -gh- (> j ou aprés con

sonne sourde k) n'a guère existé; là où Гоп croirait en avoir, les noms

sont déduits Шла]. сп |18', де, р. ex. Gorjen ’le boueux’, Gröcken

’le pierreux’ d’udj. gorugher, 'grìtughen

Souvent un nom composé a été remplacé par un nom dérivé, p. ex.

Finnsjön par Finningen, Hipsie par Bissingen. Par contre beau

coup de noms simples ont disparu, et à. leur place on emploie des

composés, p. ex. Mjälksjön au lieu de Mjälken.

Bon nombre de noms de lacs ont changé leur forme (quelque

fois peut-être l'étymologie populaire у est mêlée). En général, c'est un

ancien nom simple qui est remplacé par un nom composé, dans lequel

rentre le nom de quelque ferme ou village situé près du lac.

Les noms de lacs n’ont pas (Гм-бей: défini avant le XVe siècle.

Il y a même des contrées où l'on ne connaît pas même de notre temps

de noms de lacs avec l’article défini.

Dans la 3° partie est donné un aperçu des significations des

noms. Au fond des noms il y a en général un mot qui désigne: un

animal, une plante, quelque sorte de pierre ou de rocher; de la boue:

quelque métal; île, montagne, pré, brùlis, terrain habité, limite, caverne;

étang, eau; quelque être mythique; quelque nom de personne, de lieu.

de rivière; quelque partie du corps humain; quelque outil, arme, poutre;

quelque corps céleste; brouillard, ténèbres, écume; bruit (très souvent);

grand, petit, droit, courbé, plat; quelque couleur (très souvent); beau.

commode, vilain, dangereux, tranquille; profond, bas, plein, froid ou

chaud; disposition locale, ordre, nombre; jour de la semaine; nourriture.

boisson; bateau, chemin.

Les qualités, attribuées par ces dénominations aux lacs, sont sul“

tout: étendue, forme, nature dc la surface, aspect, tempérament, le

caractère des rivages, du fond, de l’eau. Beaucoup de noms sont fonnés

par opposition a (Ганы-аз noms.

Les noms de fermes et de villages qui sont forme's, par dérivation

ou par composition, de noms de lacs sont nombreux (4:е partie). Le

plus souvent sc rencontrent des noms composés avec: boda, -hulty

má1a, -näs, тат, -ryd, skog, «жег, -torp, às, ö. Les noms

de ferme n’ont pas d’article, tandis qu’au.\’ noms identiques de lacs ou

a ajouté à une époque récente Particle.

La plupart des noms datent de lhintiquitél (5e partie). Il n'y a pas.

cependant, de nom qu'il soit nécessaire d'attribuer à une langue non

indoenrop. Très vieux sont les noms ‘Шпаги, Vättern, Mjörn

(t 'meru- ’mer'), Jälmaren; parmi les noms de fleuves: Strö (Stro



iij

längen) = ser. stava, lit. Stove. A des temps reculés remontent

quelques noms de lacs et de fleuves à vocalisme différent (eablaut э).

On juge de Газе approximatif des noms d'après les suñixes: àune

époque prélittéraire (avant le Х" siècle) remontent les suñixcs ir, -п-‚

k, m, -r, -в-, -р-‚ t; d’après l'âge des noms de fermes et de

villages, datant du moyen âge ou des temps antérieurs, qui entrent

dans la formation des noms de lacs (noms formés avec hem, -ryd etc.);

ou enfin d'après les catégories de substantifs, que Гоп trouve dans les

noms do lacs: noms mythiques (p. ex. Tyr), noms de personnes, noms

empruntés etc.

Quelques groupes de nolns ne se trouvent que dans des limites

géographiques assez restreintes, sur un territoire dont Vanità ethnogra

phique ressort souvent déjà d'autres faits. Il y a p. ex. une certaine

ressemblance, aussi quant aux noms de lacs, entre les deux provinces

d'Ostrogothie et de Vestrogothie. Divers noms sont communs à la Norvège,

au Värmland et à quelques parties du Västmanland; (Гвинее sont communs

à. la Norvège, nu Dalsland et à la Vestrogothie; d'autres encore sont

communs aux provinces de выпад; et de Smaland, à l'Uppland et le

Södermanland, à. 1’Uppland et le Gästrikland. Aux noms si répandus qui

contiennent ВЕЕР, skar- correspondent en Dalsland, Bohusliin, Värm

land, quelques parties du Västmauland, Dalarne, Norrland et Norvège des

noms contenant 1juB-, lyS. Le витке -ung appartient surtout àl’ouest,

-ing à l'est de la Suède. Lo nom du dieu Tir se trouve, comme élé

ment fondamental de noms de lacs, surtout en Néricie près de Tiveden.

Entre les noms de lacs do la Suède et de la Norvège il y a 'très

souvent une parfaite correspondance.

Sv. Мидии. XX. б. i 4
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